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اأيها ال�شعر اأيها النثرماهر �شرف الدين

عندما ي�صتمون لبنان يقولون: �صندوق بريد.
وعندما يمدحونه يقولون: ر�صالة.

لم ُيخيَّر لبنان بين اأن يكون �صندوق بريد، اأو اأن يكون ر�صالة. فهو كالهما 
العبد  والر�صول.  البريد  �صاعي  وال��رم��ز.  العميل  والغاية.  الأداة  معاً: 
الكيان خ�صو�صّيته  اكت�صب هذا  البينغ بونغ هذه،  والنبي... وعبر لعبة 

)القاتلة والبّراقة( في محيطه العربي الأكثر بوؤ�صاً منه.
بحذف كلمة "لبنان" وو�صع كلمة "مثّقف"، ن�صتطيع اإيجاد العتبة لولوج 

الحكاية.
الكتروني م�صبوه وال�صديق، نجح موقع  والمثّقف  ال�صاعر  بالل خبيز، 

كتب المحّرر
بعد  الآن،  اإلى  ُتعرف خلفّياته  لم  الم�صرية  الثقافة  لوزارة  قرار غام�ض 

مرور اأكثر من ثالثة اأ�صابيع على �صدوره، ق�صى بمنع وم�صادرة اأربعة 
دواوين جديدة، �صدر اأقدمها منذ عام، وهذه الدواوين هي: "حياة 

الو�صاية" لل�صاعر  "هواء  وازن،  اللبناني عبده  معّطلة" لل�صاعر 
اللبناني  بين حياتين" لل�صاعر  "�صوء  يو�صف،  فاروق  العراقي 

غ�صان جواد، و"بّواب الذاكرة الفّظ" لل�صاعرة الزميلة زينب 
الأربعة  ال��دواوي��ن  نا�صرة  العربية"  النه�صة  "دار  ع�ّصاف. 

وّزعت على ال�صحافة بياناً ا�صتنكرت فيه القرار.
ا�صتغرابها  عن  ال��دار  عّبرت  "الغاوون"،  مع  ات�صال  وفي 

ما  ل��ل��م��ن��ع،  ال��م��وج��ب��ة  الأ����ص���ب���اب  ت��و���ص��ي��ح  ع���دم  "من 
طابع  والم�صادرة(  المنع  )خبر  برّمته  الخبر  اأعطى 

ال�صائعة".
الو�صط  في  اعتقاد  �صاد  الأ�صباب،  غياب  ظ��ّل  وف��ي 

الم�صرية  الدينية  للرقابة  باأن  اللبناني  الثقافي 
ت��اري��خ هذه  ب�صبب  م��ا ح�صل،  ف��ي  ال��ط��ول��ى  ال��ي��د 

والأدب�����اء  ال��م��ث��ّق��ف��ي��ن  اأح�����رار  م��ع  ال�صفيهة  ال��رق��اب��ة 
الم�صريين.

تخمينات
اإذاً، دواوين "النه�صة" ممنوعة في بلد �صعراء "النه�صة". والالفت في الو�صط الثقافي 

اللبناني ظهور تخمينات مختلفة حول الن�صو�ض اأو الق�صائد التي ربما تكون قد اتُّخذت 
�صّببت منع ديوانه،  "جّنة" لعبده وازن هي من  اإن ق�صيدة  ذريعًة للمنع، فقد قيل مثاًل 

ويقول فيها: "الرجل قتل طفاًل/ لأنه موعود بالجّنة/ الرجل قتل امراأة/ لأنه موعود بالجّنة/ 
 15 بها" )اأي�صاً، قبل  الجّنة/ لأنه موعود  الرجل قتل  بالجّنة/  الرجل قتل نف�صه/ لأنه موعود 

عاماً، اأي في العام 1993، تّمت اأي�صاً م�صادرة ديوان اآخر لوازن، لكن من قبل "الأمن العام" 
اللبناني، وهو ديوان "حديقة الحوا�ض" ال�صادر لدى "دار الجديد"(.

د الق�صائد التي ُذكر فيها  وبالن�صبة اإلى ديوان فاروق يو�صف، فقد تعّددت التخمينات تعدُّ
اهلل، ومنها ق�صيدة "الو�صاية" التي يقول فيها: "ل يرى اهلل في ارتجاله 
يكون  اأن  ت��رف��ه:  ت�صتدعي  وح��ي��دة  و�صاية  ه��ن��اك  معنى/  الغام�ض 
اإلهاً/ ذلك ما ُيبقيه متوّتراً/ األمه ي�صي بنا". اأي�صاً ق�صيدة 
"ب�صفتها  فيها:  يقول  �صريرها" والتي  في  "الحورية 
�صريرها  ح��اف��ة  على  بيا�صي/  منها  اأ���ص��ت��خ��رج  م��الك��اً 

اأجل�ض في انتظار اهلل"...
دفعت  التي  ه��ي  ال�صماء"  "فو�صى  ق�صيدة  تكون  ورب��م��ا 
ات�صال  الذي قال في  دي��وان غ�صان جواد  اإلى منع  الرقباء 
مع "الغاوون"، تعليقاً على القرار: "اأعتقد اأن مجّرد الحديث 
عن م�صادرة كتاب اأو كتب هو اأمر محزن وموؤ�صف. فلي�ض مقبوًل 
العربي منع  العالم  اأن يجري في  والع�صرين  الحادي  القرن  في 
القرون  ثقافة  اإنها  وم�صادرتها.  اإبداعية  ون�صو�ض  �صعرية  كتب 
اليوم  الثقافي والجتماعي وال�صيا�صي  الو�صطى، وربما يكون واقعنا 

اأ�صبه اأو اأ�صواأ من ذلك الزمان".
تثبت  اإذ  تفرحني  م�صاألة  هي  )الممنوع(  كتابي  يخ�ّض  ما  "في  وتابع: 
مّرة اأخرى اأن كتابتي تنتمي اإلى الأدب المغاير والمختلف والذي يرف�صه 

الأغبياء والجهلة والظالميون".
اأقوى من المق�ّض لأنها  المنع، والق�صيدة  اأقوى من  "ال�صعر  وختم جواد: 

كائن متحّرك ي�صتند اإلى المخّيلة وروح ال�صاعر".
وكذا ديوان الزميلة زينب ع�ّصاف الذي يعّج )وفق مقايي�صهم( بالق�صائد "المارقة"، كتلك 
التي تقول فيها: "راأيُت رجاًل ذا لحية بي�صاء/ يرتدي ثياباً بي�صاء/ ا�صتوقفُته: هل اأنت اهلل؟/ 

قال: ل. فتابعُت الم�صير". 
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كتب تمام تاّلوي
مخطوطة  على  الأ���ص��دق��اء،  اأح��د  ل��دى  بالم�صادفة،  ع��ث��رُت  �صنوات  ع�صر  منذ 
م�صّورة ت�صويراً رديئاً ومنقو�صاً تحمل ا�صم "اأغاني بيليتي�ض"، من الوا�صح اأنها 
مترجمة عن كتاب ما، اإنما من دون ذكر الم�صدر اأو التواريخ اأو اأي ا�صم ي�صير اإلى 
�صاحب هذا الجهد. ومنذ اأ�صابيع قليلة اكت�صفُت باأنها ترجمة لأدوني�ض اأنجزها 

في ال�صجن منذ 56 عاماً، واأ�صاعها... اإلى اأن راآها وعرفها وتبّنى ن�صرها.
)التفا�شيل �ص 11(

الزميلة زينب ع�ّصاف تعمل فيها،  "النهار" التي كانت  "الغاوون"، ومن قبل وردت جريدة  ر�صائل كثيرة وردت 
ت�صتو�صح اللتبا�ض الحا�صل بفعل وجود ممّثلة لبنانية تحمل ال�صم نف�صه: زينب ع�ّصاف. وكان حرياً بالممّثلة 
المذكورة ال�صتعانة با�صمها الثالثي بما اأن ظهورها الفعلي كان في م�صرحية ُعر�صت منذ �صنَتْين فقط، ثّم في 

برنامج ت�صلية تلفزيوني ُيعر�ض حالياً، اأي بعد �صنوات من تكري�ض ا�صم زينب ع�ّصاف ك�صحافية و�صاعرة. 

اع��ت��ب��اراً م��ن ال��ع��دد ال��م��ق��ب��ل، يكتب ���ص��وق��ي اأب���ي ���ص��ق��را زاوي����ة ث��اب��ت��ة في 
باأنه  علماً  ال�صحافية،  الكتابة  طويلة  ل�صنوات  اعتزاله  بعد  "الغاوون"، 
موؤ�ّص�ض ال�صفحة الثقافية ال�صحافية في لبنان. وهنا ل ي�صع "الغاوون" 

�صوى اأن ت�صكر لل�صاعر الرائد والموؤ�ّص�ض ثقته بها وبتجربتها الفتّية.  



لي�ض مفارقة �صعرية ول فكاهة �صوداء هذا 
البال�صتيك  م��ن  ب��ق��ام��ات  نخيل  ال��ع��ن��وان: 
واأغ�صان من الكاوت�صوك الملون بالأ�صفر 
�صاحات  ف��ي  بالمئات  تنت�صر  ال��ق��رم��زي  اأو 
راأي���ت���ه���ا، لم�صُت  ل��ق��د  و����ص���وارع���ه���ا.  ب���غ���داد 
ب��اأ���ص��اب��ع��ي ج��ذوع��ه��ا ال��اله��ب��ة ت��ح��ت قيظ 
الهواء  في  ُت�صوى  وكاأنها  بدت  حيث  تّموز 

اأعلى  درج����ة؛  الخم�صين  ح���رارت���ه  ت��ف��وق  ال���ذي 
ذلك  في  نجد  )لعّلنا  الغليان  درج��ة  ن�صف  من 
على  واللتهاب  التفّجر  لحالة  طق�صياً  تف�صيراً 
ال�صاحة العراقية التي تغ�ّض باأنواع المتفّجرات 

كّلها(.
على  اّتفقُت  "ال�صباح".  جريدة  من  عائداً  كنت 
نقلُتها  التي  الخالدة  ال�صومرية  الملحمة  ن�صر 
العربّية،  اإل����ى  ت��رج��م��ٍة  ك�����اأول  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  ع���ن 
من  النخلة" وه��ي  "ميالد  عنوان  تحمل  والتي 
ُتنقل  )ل��م  الأول���ى  الرافدينّية  الن�صو�ض  اأروع 
ترجمها  بل  ال�صومرّية  لغتها  من  العربية  اإل��ى 
جون  وال��ف��رن�����ص��ي  ك��ري��م��ر  �صموئيل  الأم��ي��رك��ي 
كنُت  وفيها  والفرن�صية(،  الإنكليزية  اإلى  بوترو 
ال�صجرُة  الأنهار/  �صليلُة  النخلُة  هي  "ها  اأق��راأ: 
الطلُع  ل�صاُنها  اأح���د،/  مثلَها  ي��َر  ل��م  ال��خ��ال��دة/ 
الألياُف ُتعطيَك ح�صيراً/  ُلّباً/ لحيُتها  ُيعطيَك 
َتْمُرها يتدّلى  جريُدها يرافق الأوامَر الملكّية/ 
في  النذوُر  َتْمُرها  الكثيف/  �صعفها  بين  اأعذاقاً 

معابد الآلهة".
ذلك  ع�صتها  التي  النتقالة  فهم  يمكن  هنا  من 
ال��ي��وم ال��ت��ّم��وزي ف��ي ب��غ��داد، واأن����ا اأ���ص��ه��د غابات 
ال��ك��اوت�����ص��وك ت��ن��ت�����ص��ر ع��ل��ى ���ص��ف��اف دج���ل���ة؛ من 
الرافدين، كما  وادي  النخلة" في  "ميالد  عالم 
�صة  الموؤ�صِّ الن�صو�ض  من  تعّد  ملحمة  و�صفتها 
خرجت  التي  النخلة  هذه  الإن�صانية،  للح�صارة 
من كحل عين اأمير �صومري �صرقه غراٌب بطلب 
علّية  ب��ق��ام��ة  ���ص��ج��رٌة  "اأنكي".  الآل��ه��ة  اأب���ي  م��ن 
"زو�ض  اأراده��ا  كان  العين  رمو�ض  من  وباأغ�صان 

ال�صومري" هديًة اإلى ملك اأوروك.

الكاوت�صوك  غ��اب��ات  التقيُت 
واأن������ا خ�����ارج م���ن ���ص��ح��ر هذا 
ال��ن�����ّض وغ��راب��ت��ه، وم���ن �صّر 
بين  وال����ق����دا�����ص����ة  ال���ع���الق���ة 
الرافدين  ووادي  ال��ن��خ��ل��ة 
والعالقة الم�صيرية بينهما، 
ذلك لأن الملحمة تنتهي باأن 
ياأمر اأبو الآلهة ال�صومري بم�صخ جميع الغربان 
فالحين  اإل���ى  وتحويلهم  ال��راف��دي��ن  وادي  ف��ي 

يعتنون ب�صجرته المقّد�صة.
ف��الح��ي��ه��ا غرباٌن  اأن  ال��ن��خ��ل��ة  ت���اأري���خ  ل��ن��ا  ي��ق��ول 
منذ  ال�صواد"  "اأر�ض  ي���م���الأون  ����ص���ود  ب�����ص��ع��ور 
�صفحات  في  نقراأها  التي  هذه  لعنة  اأّي  �صومر. 
هوؤلء  ال��ي��وم  يموت  حيث  النخيل  �صيدة  ميالد 
تمتّد كيلومتراٍت  الفاّلحون في مقابر جماعية 

تحت جذور نخلتهم المقّد�صة.
خ��رج��ُت م��ن اأع���م���اق ه���ذا ال���ن�������ّض... ل��م اأخ����رج، 
ك��ان��ت ع��ي��ن��اي ل ت��ف��ارق��ان م��ن��ظ��ر ال��ن��خ��ي��ل من 
نافذة المكتب في ال�صحيفة. ذاكرتي ومخّيلتي 
ل��ردم �صورة  الزمن في محاولة  خ��ارج  تغو�صان 
بيني  المبا�صرة  العالقة  لإقامة  ال��رّث  الحا�صر 
ال�صنوات، مم�صكاً  اآلف  على  قافزاً  المكان  وبين 
الأزمنة  ه��ذه  عبر  ممتّد  واح���د  حقيقّي  ب�صيء 
ك��ّل��ه��ا، ���ص��يء ه��و الأث����ر ال��ح��ّي ال��وح��ي��د الخارج 
قيامته  ي��وا���ص��ل  زال  م���ا  ال����ذي  ال��م��ل��ح��م��ة  م���ن 
�صوى  اآخر  لي�ض  �صيء  العراقية،  الجحيم  و�صط 

النخلة.
النخلة  ب���ام���ت���ي���از،  ال���ع���راق���ي���ة  ال���ن���خ���ل���ة  ه�����ذه 
ال��راف��دي��ن��ّي��ة ال��ت��ي م��ا زال����ت ت��م��ّد ج���ذوره���ا في 
ال�صهّية  اأعذاقها  تتدّلى  الموؤ�ّص�ض،  الن�ض  اأدي��م 
ف���وق رك����ام ال��م��وت ال��ي��وم��ي ف��ي ����ص���وارع بغداد. 
الأعذاق ل تاأبه بالمفخخات، والنخلة التي تعّد 
مليون  اأربعين  )اأكثر من  "نفو�صها" بالماليين 
الرافديني  النخيل"  "�صعب  عدد  كان  "ن�صمة" 
الإح�صاءات(  اآخ��ر  بح�صب  ال�صتين  �صنوات  ف��ي 
اأحرقتها  م��الي��ي��ن.  ب�صعة  ���ص��وى  منها  ي��ب��َق  ل��م 

الفالحين،  ل  ح���وَّ بعدما  ح�صين  ���ص��دام  ح���روب 
اأغربَة �صومر، اإلى جنود وفدائيين يدافعون عن 
مجده. هذه النخلة التي توا�صل قيامًة لم تزل 
بعد  لها  ت�صهد م�صخاً جديداً  ها هي  اأ�صطورية، 
اإنها نخيل  لها.  تعّر�صت  التي  الجماعية  الإبادة 
ال��ك��اوت�����ص��وك ال��ق��رم��زي��ة الأغ�����ص��ان ال��ت��ي تقف 
تحت  قامًة  ترفع  اأن  تقدر  ل  قزماَء  جنبها  اإل��ى 
اأعذاقها. اأراها واأعيد النظر ول اأ�صّدق. ما الذي 
يحدث هل بلغت التراجيديا العراقية من العبث 
والالمعقول هذه الذروة التي لم يكن يت�صّورها 
باإ�صهاب  اليوم  العراقيون  يتحّدث  األهذا  اأح��د؟! 
العالم؟  نهاية  يعتبرونها  واأح���داث  ���ص��ارات  ع��ن 
فوق  ُمقباًل  "المهدي"  ينتظرون  ف��ُه��م  وه��ك��ذا 

مرايا الحطام الأخير!
لقد انتقل العراقيون من الحديث عن الم�صتقبل 
اإن��ه��ا �صورة  ال�����ص��اع��ة!  ال��ح��دي��ث ع��ن قيامة  اإل���ى 
الم�صتقبل في عيون الأحياء اليوم. ولي�صت هذه 
النخالت القزماء �صوى عقارب في �صاعة النهاية 

التي ينتظرها الماليين في العراق.
* * *

اأر�صينّية  جحيم  في  مفردات  الكاوت�صوك  نخيل 
تمالأ �صاحات وادي الرافدين.

ن��خ��ي��ل ال��ك��اوت�����ص��وك م��ف��ّخ��خ��ات ل��ن�����ص��ف معنى 
العطاء في وادي التاأريخ.

ن�صغ  لوقف  ظالمّية  فتاوى  الكاوت�صوك  نخيل 
الجمال والخلق في �صجرة الإن�صان.

باأ�صلحة  م��دّج��ج��ة  م��رت��زق��ة  ال��ك��اوت�����ص��وك  نخيل 
جمال  من  تبقى  ما  لتدمير  والب�صاعة  الت�صويه 

وقدا�صة فوق اأر�ض العراق.
لطواطم  و���ص��ارات  ع��الم��ات  الكاوت�صوك  نخيل 
اأولى  اب��ت��ك��رت  اأر�����ض  ف��ي  الخليقة  ن��ه��اي��ة  ُت��ع��ل��ن 

ن�صو�ض الخليقة وغّنّتها.
ب توؤّثث لم�صهد  نخيل الكاوت�صوك تماثيل وُن�صُ
اح��ت��راق وان���دث���ار ال��رم��وز وال��ق��ي��م ال��ت��ي حملت 

الأ�صماء الأولى.
�شوقي عبد الأمير

الجمعة  1  اآب   2008الجمعة 1  اآب   2008

ال����ح����ادي ع�صر  ���ص��ب��اح  ف���ي 
�صعدت   ،1963 �صباط  م��ن 
اإل����ى غرفة  ب����الث  ���ص��ي��ل��ف��ي��ا 
بع�ض  لهما  لتترك  طفلَْيها 
الخبز والزبدة وكاأ�صين من الحليب، 
�صّدْت  المطبخ،  اإل���ى  اأدراج���ه���ا  ع���ادت 
�صديد  ب���اإح���ك���ام  وال���ن���واف���ذ  الأب�������واب 
والمنا�صف،  الِخرق  ببع�ض  م�صتعينة 
راأ�صها  ال���ف���رن، و���ص��ع��ْت  ب���اب  ف��ت��ح��ْت 

داخله بعدما اأطلقت اأنبوبة الغاز.
النهاية  ت���ل���ّخ�������ض  ق���ل���ي���ل���ة  اأ�����ص����ط����ر 
الماأ�صوية لهذه ال�صاعرة ال�صابة التي 
تحوّلْت بانتحارها اإلى اأ�صطورة اأدبية 
كانت  ما  اأ�صطورة  الكثير؛  عنها  ُكتب 
ربما لتاأخذ هذه ال�صهرة والأبعاد من 
والتي  ب��ه��ا،  ال��خ��ا���ص��ة  ال��م��ق��ّدم��ة  دون 
البريطاني  وال�����ص��اع��ر  ال��ن��اق��د  كتبها 
"الإله  ك��ت��اب��ه  ف���ي  األ���ف���اري���ز  األ����ف����رد 
النتحار"  ع��ن  درا���ص��ة   - ال��م��ت��وح�����ض 
الذي �صدر للمّرة الأولى عام 1972. 
ل األفاريز الذي ارتبط ب�صداقة  يتو�صّ
اأدب���ي���ة م��م��ي��زة م���ع ب����الث، وك����ان من 
اأيامها  في  ح�صوراً  الأ�صخا�ض  اأكثر 
اإل���ى نتيجة خ��ط��رة ف��ي ما  الأخ���ي���رة، 
"اأنا  ال�صابة:  ال�صاعرة  بانتحار  يتعّلق 
مقتنع، بعد معرفتي الحقائق، اأنها لم 
تكن تنوي الموت"، مفّنداً الأدلة التي 
اأقيمت على جّدية بالث في محاولتها 

الأخيرة والناجحة لالنتحار.
و������ص�����واء اأك�����ان�����ت ب������الث ج����ّدي����ة في 
ال�������ص���وؤال  ي��ب��ق��ى  ل،  اأم  م��ح��اول��ت��ه��ا 
ال���م���ف���ت���ر����ض ط����رح����ه ل������دى ق������راءة 
كيف؟  قائماً:  كهذه  ماأ�صوية  ح��وادث 
ك��ي��ف ت��ت��ج��ّم��ع ال���ظ���روف وال���دواف���ع 
اإنهاء  اإل��ى  وال��ج��راأة لدفع �صخ�ض ما 
ويم�صي  ول���م���اذا؟  ب����اإرادت����ه؟  ح��ي��ات��ه 
وغمو�صاً  اإل���ح���اح���اً  اأك���ث���ر  ال�������ص���وؤال 
وتعقيداً عندما يتعّلق الأمر بالكّتاب 
اأن  المفتر�ض  من  األي�ض  وال�صعراء. 

ال�صقوط  م��ن  م����الذاً  ال��ك��ت��اب��ة  ت��ك��ون 
ال���ف���راغ، وم��ل��ج��اأ م��ن النجراف  ف��ي 
الذي  الكاتب  الالمعنى؟  هاوية  اإلى 
وياأ�صه وفرحه وخيباته  يفرغ غ�صبه 
الخانقة  الإن�صانية  وطاقته  واأف��ك��اره 
في �صفحة الن�ض، الذي يفرغ داخله 
��ب الخ��ت��ن��اق والن���ف���ج���ار، هذا  ل��ت��ج��نُّ
بطبيعة  المناق�ض  الإبداعي  الكائن 
كيف  ال��ع��دم،  لطبيعة  ال��خ��اّلق  فعله 
النتحار  فيها  ي��رى  حالة  اإل��ى  ي�صل 
م����ه����رب����اً وح������ي������داً؟ ه������ذه ال���ع���الق���ة 
ال�صوداوية بين الموت والكتابة، بين 
لي  ب��دْت  الخلق،  وق��درة  الفناء  رغبة 
دائ���م���اً غ��ي��ر م��ف��ه��وم��ة ت��م��ام��اً وحتى 

متناق�صة اأحياناً مع دينامكية 
الخلق والإبداع. فبالث التي 
كان لها قبل انتحارها الفعلي 
محاولتان فا�صلتان لالنتحار، 
ب�����دا وج���ه���ه���ا م���ت���ف���ائ���اًل كما 
عندما  األ�����ف�����اري�����ز  ي����الح����ظ 
موتها:  من  عام  قبل  التقاها 
بها  يحيط  متما�صكة،  "بدْت 

جّو من الثقة بالنف�ض، بدت متكاملة 
بالث  ����ص���ع���رْت  وع���ن���دم���ا  كامراأة". 
التغيير  ف��ه��م  ف��ي  ���ص��دي��ق��ه��ا  ب��رغ��ب��ة 
الكتابة  اإل���ى  "عدُت  اأ���ص��اب��ه��ا:  ال���ذي 
قالت  حقيقي"  ب�صكل  الكتابة  ثانية، 
اإل���ى الكتابة  ب��الث  م��و���ص��ح��ة. ع���ادت 
ب�صكل مكّثف في الأ�صهر التي �صبقت 
انتحارها، ابتداء من �صهر اأيلول من 
ال��ع��ام ال�����ص��اب��ق ع��ل��ى ان��ت��ح��اره��ا - اأي 
ق�صيدة  بمعّدل   - اأ�صهر  خم�صة  قبل 
اأك��ث��ر، على حّد  اأو  ال��ي��وم  واح���دة ف��ي 
لألفاريز  بها  قامت  زي��ارة  في  قولها 
ف��ي ذل���ك ال���وق���ت. وق���د ت��زام��ن ذلك 
مع بدء انف�صالها عن زوجها ال�صاعر 

اكت�صافها  بعد  هيوز  تيد  البريطاني 
كانت  غرامية.  عالقة  ف��ي  انغما�صه 
ال�صابة  ال�����ص��اع��رة  ع��ل��ى  �صعبة  ف��ت��رة 
بعدما وجدت نف�صها وحيدة في لندن 
مع طفلَْيها، ترزح تحت وطاأة الخيانة 
بها، لكن بالث،  �صعرت  التي  الكبيرة 
وبعد تتّبع نوعية منتوجها الإبداعي 
وكّمّيته، ا�صتطاعت اأن تحّول غ�صبها 
وحقدها وياأ�صها في هذه الفترة اإلى 
لغة �صعرية غزيرة، قوية ومتما�صكة، 
متطّرفة براأي البع�ض، لكن متفّردة 
�صابقاً.  كتبته  ع��ّم��ا  ف��ن��ي��اً  ومختلفة 
�صبقت  ال���ت���ي  الأ����ص���ه���ر  ه�����ذه  ك���ان���ت 
والأن�صج  خ�����ص��ب��اً  الأك���ث���ر  الن��ت��ح��ار 
اإبداعاً في م�صيرة بالث ال�صعرية 
الق�صيرة، حتى اأنها كانت غارقة 
بح�صب  جديدة،  رواية  كتابة  في 

األفاريز اأي�صاً. 
ماذا حدث اإذاً؟ اأين وكيف حدثت 
ه���ذه ال��ق��ف��زة ب��ي��ن ف��ع��ل الإب����داع 
وفعل التدمير؟ بين فكرة الخلق 
تقّرر  ول����م����اذا  ال����م����وت؟  وف���ك���رة 

���ص��اع��رة اإن��ه��اء ح��ي��ات��ه��ا ب��ع��دم��ا ب���داأْت 
اإلى تحرير  المو�صل  الطريق  �َض  تلمُّ
القوى الإبداعية الكامنة فيها؟ ثمة 
الأح���داث  منطق  ف��ي  م��ف��ق��ودة  حلقة 
ه����ذه، ح��ت��ى ن��ه��اي��ت��ه��ا ال�����ص��ادم��ة، مع 
اإقرارنا باأن فعل النتحار قراٌر اإرادي 
اإرادات  الأح���ي���ان  م��ع��ظ��م  ف��ي  ت��ت��ب��ّن��اه 

واعية وعقول في منتهى الذكاء.
المهتم  ال��م��رء  ت�صتوقف  ع��ّدة  نقاط 
ب���م���ح���اول���ة ال���ب���ح���ث ع�����ن اإ������ص�����اءات 
الإبداع  بين  العالقة  لهذه  ُمر�صية 
ت�صّكل  اأن  يمكن  اإ���ص��اءات  والنتحار، 
اأك��ث��ر عمقاً  لمقاربة  ان��ط��الق  ق��اع��دة 
من ال�صتنتاجات ال�صطحية والأحكام 

الجاهزة لعبثية الحدث.
نهاية  بين  التفريق  عملية  اأن  اأولها، 
لي�صت  ال��ن��ت��ي��ج��ة  وب���داي���ة  ال��م�����ص��ّب��ب 
فالحدود  دائ���م���اً،  ال�صهلة  بالعملية 
ل��ي�����ص��ت ب��ال��و���ص��وح ال��ب��ّي��ن ف��ي اأغلب 
ياأتي  اأيهما  ن�صاأل:  كمثال،  الأحيان. 
والح�صا�صية  وال��ق��ل��ق  ال��ت��وّت��ر  اأوًل، 
عملية  ت�����ص��ب��ق  ك�����ص��م��ات  ال��ع��اط��ف��ي��ة 
الدرا�صات  اأغلب  في  وُتن�صب  الإب��داع 
الجهد  اأم  ال����م����ب����دع،  ال���ع���ق���ل  اإل�������ى 
ذاته  بحّد  موّلداً  الم�صني  الإبداعي 
في  اإّي��اه��ا  م��ع��ّززاً  اأو  الم�صاعر،  ه��ذه 
الأقّل؟ وا�صتطراداً، هل ي�صّح في هذه 
الحالة افترا�صي ال�صمني ال�صابق اأن 
عملية  ال�صعري  والخلق  الكتابة  فعل 
الم�صاعر  ه���ذه  ل���ص��ت��ف��ح��ال  م�����ص��اّدة 
عندئذ  علينا  يجب  هل  وت�صّخمها؟ 
اعتالل  وج�����ود  ب��ف��ر���ص��ي��ة  ال��ت�����ص��ل��ي��م 
�صخ�صية  ف����ي  م����ا  م���ر����ص���ّي  ن��ف�����ص��ي 
ال�صاعر كتربة موؤاتية للوقوع اأوًل في 
والقلق  الكتئاب  م��ن  لحقة  حلقات 
والنطالق  المفرطة،  والح�صا�صية 
وال�صقوط  الكتابة،  في مغامرة  ثانياً 

اأخيراً في هاوية الياأ�ض والنتحار؟
في  واأ�صعر  للغاية،  �صعبة  "الكتابة 

nakd@alghaoon.com

الحجيري  محمد  الزميل  ا�صم  �صهواً  �صقط 
"اهلل وال�صعر... وجهاً  عن مقالته المعنونة 
من  ال�صابق  ال��ع��دد  ف��ي  والمن�صورة  لوجه"، 

والعتذار. التو�صيح  فاقت�صى  "الغاوون"، 

العام 1975 تاريخ ظهور اأول محاولة اأكاديمية جّدية تحاول اإثبات اأن اأعمار ال�صعراء اأق�صر من اأعمار كّتاب الأنواع الأدبية الأخرى، 
وبعد ذلك توالت الدرا�صات المماثلة... فما عالقة ال�صعر بق�صر العمر؟ اأو هل ثمة وجود لمثل هذه العالقة حقاً؟

ُلْوِحَظ...

اللبنانية  ال��ف��ن��ان��ة  ت��ك��ت��ف��ي  ل���م 
الجميلة هيفاء وهبي بالمجالت 
اأغلفتها،  ت�����ص��ّدرت  ال��ت��ي  الفّنية 
دواوين  اأغ��ل��ف��ة  تت�صّدر  بها  ف���اإذ 

ال�صعر اأي�صاً!
ق�صائد  ���اق:  ال���ع�������صّ "فردو�ض 
حمل  للجميالت" دي��وان  غزلية 
غالُفه �صورة "اأّم زينب" )هيفاء 
وهبي(، كما حمل داخله ق�صيدة 

عنها، تقول:
ُيعجُن العطر  �صفتيِك  "من 

من ناهديِك ناٌي واأرغُن

وطوني لأجلك بالأحرف يتفّنُن
وما جمالك اإل �صحر َي�صجُن
هيفاء باأفيائك الزهر يقطُن

و�صهلنا من عينيِك يتلّوُن
اأنفا�صك الجميالت تتكّوُن

وغيرًة منك كلٌّ منهن تتزّيُن
اأنِت للع�ّصاق ربٌّ وموطُن".

���ص��اح��ب ال���دي���وان )ط���ون���ي كرم 
وهبي  ه���ي���ف���اء  و�����ص����ف  م����ط����ر( 
ال����ع����ادة، فهي:  ف����وق  ب���اأو����ص���اف 
مّرتين"،  ت��ول��د  اأن  "م�صتحيل 
"فريدة في خلق اهلل"، "متحّررة 

م����ن ال���م���ح���دودي���ة والرت�����ه�����ان، 
ر  المقدَّ ال���زم���ن  ح��ت��م��ي��ة  ف��ّك��ك��ت 
الأبدية"،  ف����ي  وح����ّل����ت  ع��ل��ي��ه��ا 
ذات  العليا  ال��ذات  اأب��داً  "�صتبقى 
�صتبقى  التي  ال�صاطعة  الحقيقة 

في كمالها"...
اأ�صل  ه���ي  "هيفاء  ذل����ك:  وب��ع��د 
مجزوءاً  ف��رع��اً  ولي�صت  الأ���ص��ي��اء 
الكرة  يجعل  هيفاء  وغناء  منها، 
ُتنبئنا  اإنها  تغّني،  كّلها  الأر�صية 
العظيمة،  وهي  الأ�صياء،  بعظمة 
وه�����ذا غ��ي�����ض م���ن ف��ي�����ض، عّلي 

بع�ض  باإعطائها  وّفقُت  قد  اأك��ون 
حّقها"!

ال���دي���وان ال����ذي ���ص��ّم ف���ي اآخ���ره 
ال���ت���ي جمعت  ال�������ص���ور  ع�������ص���رات 
�صعرية  ب�����ص��خ�����ص��ي��ات  ���ص��اح��ب��ه 
معروفة،  و���ص��ي��ا���ص��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 
ا���ص��ُت��ه��ّل ب��ر���ص��ال��ة خ��ا���ص��ة )بخط 
ال���ي���د( م���ن ه��ي��ف��اء وه��ب��ي تقول 
جمال  ع��ل��ى  ل���ك  "�صكراً  ف��ي��ه��ا: 
م����ع حّبي  ط����ون����ي،  ي����ا  ����ص���ع���رك 
وتمنياتي لك بالتوفيق... هيفاء 

وهبي"!

فادي �شعد



الجمعة 1  اآب  2008الجمعة 1  اآب  2008

ال�صاعر  ع��ائ��ل��ة  ارت�������اأت  اأخ����ي����راً 
ق�صائد  ن�صر  قّباني  نزار  الراحل 
مجهولة له في الذكرى العا�صرة 
لرحيله، في ديوان ي�صدر خالل 
"دار نوفل" )بيروت(،  اأيام لدى 
"اأبجدية  ع������ن������وان  وي����ح����م����ل 

اليا�صمين".
ن�صرت  ال��ت��ي  "الحياة"  ج��ري��دة 
الديوان  م���ن  م��خ��ت��ارة  ق�����ص��ائ��د 
ذكرت   ،)2008 تّموز   30 )بتاريخ 
ال��ق�����ص��ائ��د ك���ان كتبها  ب����اأن ه���ذه 
في  رحيله  اأ�صهر من  قبل  قّباني 

الراحل  داأب  ف��ق��د   .1998 ال��ع��ام 
ع���ل���ى ك���ت���اب���ة ال���ق�������ص���ائ���د خ���الل 
منزله  ف����ي  ال���م���ر����ص���ّي���ة  ع���زل���ت���ه 
الن�صر  عن  ع��زف  وك��ان  اللندني. 
موؤثراً الحتفاظ بما كان يكتبه. 
ح���ت���ى ف����ي ال��م�����ص��ت�����ص��ف��ى ال����ذي 
اأم�صى فيه اأياماً وليالَي لم يكّف 
على  واأح��ي��ان��اً  ال�صعر،  كتابة  ع��ن 
الو�صفات  "الرو�صتات" اأو  اأوراق 
بال�صيدلية  ال��خ��ا���ص��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

)انظر ال�صورة المرافقة(.
اأولد  كتبها  التي  الكتاب  مقّدمة 

ال��راح��ل )ه��دب��اء وزي��ن��ب وعمر( 
الق�صائد  �صين�صرون  اأنهم  ذكرت 
"كما كتبها )ال�صاعر( بخط يده 
كيفية  محّبيه  لن�صارك  الجميل 
والإلهام  ومزاجه  لل�صعر  كتابته 
اأجمل  في  الآن  لعّله  ياأتيه،  كيف 

مكان يبت�صم لنا".
ومن ق�صائده تلك، واحدة تحمل 
عنوان "تعب الكالم من الكالم"، 

وفيها يقول:
اأقوُل. ما  عندي  يبَق  "لم 

لم يبَق عندي ما اأقوُل.

تعَب الكالُم من الكالِم...
وم�����������اَت ف������ي اأح�������������داق اأع���ي���ن���ن���ا 

النخيُل...
�صفتاَي من خ�صٍب...

ووجُهِك ُمرَهٌق
وال����ن����ه����د... م����ا ع������ادت ُت�������دقُّ له 

الطبوُل!!
)...( لم يبَق عندي ما اأقوُل.

يب�صت �صراييُن الق�صيدة...
وان����ت����ه����ى ع���������ص����ُر ال������رت������اب������ِة... 

وال�صبابِة...
وانتهى العمُر الجميُل".

اع���ت���ب���اراً م���ن م��ن��ت�����ص��ف هذا 
ال�صاعر  ي�������ص���ب���ح  ال�������ص���ه���ر 
"من�صورات  �صاحب  العراقي 
و�������ص������اح������ب  الجمل"، 
المعالي  خالد  "الم�صاكل"، 
بيروت،  م��دي��ن��ة  ���ص��ّك��ان  م���ن 
بعدما قّرر النتقال النهائي، 

وعائلته، اإليها.
اأن  ����ص���ب���ق  ال�������ذي  ال���م���ع���ال���ي 
عنونت �صحيفة خليجية على 
بالقول:  الأول�����ى  �صفحتها 
بخالد  �صهاًل  ول  اأه���اًل  "ل 
و�صوله  ل������دى  المعالي" 

معار�ض  اأح��د  في  للم�صاركة 
الرتقاء  ا���ص��ت��ط��اع  ال���ك���ت���اب، 
مكتباً  تملك  ل  ال��ت��ي  ب����داره 
اأهّم  لت�صبح  اليوم،  حتى  لها 

دار ن�صر عربية.
الق�صيرة  م�صيرتها  فخالل 
الجمل"  "من�صورات  ق��ّدم��ت 
والموؤّلفات  الكتب  من  كثيراً 
ال�����ت�����ي ل������م ت������ج������روؤ ال��������دور 
وباتت  ن�صرها،  على  الأخ��رى 
الكّتاب  ل��ك��ّل  وم�����الذاً  م��ل��ج��اأ 
و"الفا�صقين"  ال�����ص��ع��ال��ي��ك 
اأ���ص��الف��ه��م �صادة  ال��ذي��ن ك���ان 

تاريخ  في  الما�صية  الع�صور 
ك��ان��وا )العرب(  ي��وم  ال��ع��رب، 

اأكثر ت�صالحاً مع اأنف�صهم.
ه���ك���ذا ا���ص��ت��ط��اع خ���ال���د عبد 
الحقيقي(  )ا�صمه  الح�صين 
�صجاعة  م�����ن  ي���م���ل���ك���ه  ب���م���ا 
الرعيان  اأن���اق���ة  و...  وده����اء 
ب��ل��ح��ي��ة ����ص���ع���ث���اء، غ���ال���ب���اً ما 
اإلى  المطارات  �صرطة  دفعت 
اأن يقّدم باقة  التحقيق معه، 
وكتب  الترجمات  من  كبيرة 
الجديدة  والأع��م��ال  ال��ت��راث 
بطباعة اأنيقة مع الكثير من 

الأخطاء الإمالئية والنحوية 
"المنا�ِصبة"! والطباعية 

�صّكلت  ال�����ص��ب��ع��ة  وب���اأع���داده���ا 
التي  "فرادي�ض"  م���ج���ل���ة 
اأ�صدرها المعالي مع �صديقه 
ال�صوريالي  ال�صاعر  ال��ل��دود 
العراقي عبد القادر الجنابي، 
ال�صحافة  في  فارقة  عالمة 
العربية لما تمّيزت  الثقافية 

به من جراأة ومغايرة.
بالمعالي  و����ص���ه���اًل  ف����اأه����اًل 
العزيزة  ال�صديقة  وبزوجته 

منى نّجار... في بيروتهما. 

وقد  ال��ك��ّت��اب،  اأن  الأح��ي��ان  م��ن  كثير 
ع���ا����ص���وا ج��ح��ي��م��ه��م ع���ل���ى الأر���������ض، 
لحق"  ع����ق����اب  اأّي  م����ن  م���ع���ف���ّي���ون 
وي�صت.  جي�صامين  ال���روائ���ي  ي��ق��ول 
ف��ي جحيمه  ب  ال��ُم��ع��ذَّ الكاتب  ���ص��ورة 
الزمن  م���رور  م��ع  اكت�صبت  الخا�صة 
العام؛  ال�صعبي  ال��راأي  في  م�صداقية 
على  المنطوي  القلق،  الكاتب  �صورة 
محيطه،  م��ع  المن�صجم  غ��ي��ر  ذات����ه، 
ال�صور  ه���ذه  وال��م��ك��ت��ئ��ب.  ال��ُع�����ص��اب��ي 
النمطية التي خلقها التاريخ معتمداً 
ع��ل��ى ال���ع���دي���د م���ن ال�����ص��ي��ر الأدب���ي���ة 
الأ�صطوري منها  الذاتية والمنقولة، 
تثير  اأن  من  ب��ّد  ل  كانت  والحقيقي، 
النف�ض ومحترفي  �صيوخ علم  اهتمام 
ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���ن���ف�������ص���ي، ل���ذل���ك ب�����داأت 
تباعاً  تظهر  الأك��ادي��م��ي��ة  ال��درا���ص��ات 
المعّذب  الكاتب  �صورة  علمية  لتوؤكد 

وال�صاعر على نحو اأخ�ّض.
ي  يمكن العودة اإلى العام 1975 لتق�صّ
تثبت  ج��ّدي��ة  اأكاديمية  محاولة  اأول 
مع  بالمقارنة  ال�����ص��ع��راء  عمر  ق�صر 
ن�صرها  درا�صة  في  الآخ��ري��ن،  الكّتاب 
النف�ض  عالم  ه��ارف��رد  جامعة  خ��ّري��ج 
في  �صيمونتون  كيث  دي��ن  الأم��ي��رك��ي 
مجلة "علم النف�ض العابر للثقافات"، 
ل��ت��ت��وال��ى ب��ع��د ذل��ك درا���ص��ات مماثلة 
بنتائج م�صابهة، واأخرى تثبت ارتفاع 
المر�صي  وال��ق��ل��ق  الك���ت���ئ���اب  ن�����ص��ب 
والُع�صابات  العاطفية  والخ��ت��اللت 
المبدعين  ال��ك��ّت��اب  ل���دى  ال��ن��ف�����ص��ي��ة 
وبخا�صة ال�صعراء والروائيين منهم، 
هاتين  ل��دى  النتحار  ن�صبة  وارت��ف��اع 
بالمقارنة  المبدعين  م��ن  الفئتين 
م�����ع م���ب���دع���ي الأج�����ن�����ا������ض الأدب�����ي�����ة 
الأخرى: ن. �ض. اأندريا�صن )1987( 
في المجلة الأميركية لطب النف�ض، 
ك. ر. جامي�صون )1989( في مجلة 
"علم النف�ض"، دي. ي. كون )1991( 
في مجلة "علم النف�ض القت�صادي"، 
المجلة  ف��ي   )1994( ل��ودوي��غ  م.  اأ. 
ال��ن��ف�����ض، ف. ج.  ل��ط��ب  الأم���ي���رك���ي���ة 
كا�صاندرو )1998( في مجلة "الهوية 
الدار�صات  تلك  لكن  ال�صخ�صية"... 
واحدة  �صّلة  في  كّلهم  الكّتاب  و�صعْت 
والروائيين  ال�����ص��ع��راء  ب��ي��ن  ج��ام��ع��ًة 

وكّتاب الم�صرح وكّتاب المقالت، وهو 
النف�ض  علم  اأ���ص��ت��اذ  تجّنبه  ح��اول  م��ا 
كاليفورنيا  ج��ام��ع��ة  ف���ي  ال��م�����ص��اع��د 
الأكثر  درا�صته  في  كوفمان،  جيم�ض 
�صموًل حتى الآن عن عالقة الن�صاط 
درا�صة  ط��ري��ق  م��ن  ب��ال��م��وت،  الكتابي 
ف��ئ��ات منف�صلة  ل���دى  ال��ع��الق��ة  ه���ذه 
وكّتاب  وروائيين  �صعراء  الكّتاب،  من 
م�����ص��رح، ف���ي ب��ح��ث ُن�����ص��ر ف���ي مجلة 

الموت" )2003(. "درا�صات 
على  كوفمان  عمل  ه��ذه،  درا�صته  في 
بطريقة  ال���وف���ي���ات  م���ع���ّدل  ف��ح�����ض 
1987 كاتباً من اأربع  اإح�صائية لدى 
ال�صمالية،  )اأميركا  مختلفة  ثقافات 
ال�صرقية(  اأوروب�����ا  ت��رك��ي��ا،  ال�����ص��ي��ن، 
بالعودة اإلى المراجع الأدبية وال�صير 
ال��م��ت��واف��رة، ���ص��م��ن حقبات  ال��ذات��ي��ة 
زمنية ممتّدة منذ العام 390م وحتى 

نهاية القرن الع�صرين.
علمية،  اإح�صائية  مقارنة  اإجراء  بعد 
زي������ادة معّدل  ف���ي الع���ت���ب���ار  اأخ�������ذْت 
الحياة مع مرور الزمن ب�صبب التقّدم 
خ�صوع  احتمال  وا�صتبعدْت  العلمي، 
ل  تو�صّ ال�����ص��دف��ة،  ل��ع��ام��ل  ال��ن��ت��ائ��ج 
ق�صر  م��ف��اده��ا  نتيجة  اإل���ى  ك��وف��م��ان 
معّدل الحياة وازدياد معّدل الوفيات 
الباكرة لدى ال�صعراء، ن�صاء ورجاًل، 
يليهم  ال�صعراء،  غير  مع  بالمقارنة 
ف���ي ذل����ك ك���ّت���اب ال��م�����ص��رح، وم����ن ثم 

الكّتاب الروائيين وغير الروائيين.
ل  تو�صّ ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  تحليله  وف���ي 
ال�صعراء  اأع��م��ار  ق�صر  اأرج����ع  اإل��ي��ه��ا، 
اإل����ى ك���ون ال�����ص��ع��ر اأك��ث��ر ج��اذب��ي��ة في 
الأ�صل لغير المتوازنين عاطفياً منه 
قوياً  ارتباطاً  ثمة  واأن  للمتوازنين، 
ب��ي��ن ك��ت��اب��ة ال�����ص��ع��ر )ب��ال��م��ق��ارن��ة مع 
الأجنا�ض الكتابية الأخرى( والنظرة 
الجترار  وبين  الحياة،  اإلى  ال�صلبية 
ال����ذات����ي ل�����الأح�����داث ال�����م�����وؤّدي اإل����ى 
تتطّلب  ك��وف��م��ان،  بح�صب  الك��ت��ئ��اب. 
ن�صاطاً  المقالة  اأو  الم�صرحية  كتابة 
�صواء  الآخ��ر،  مع  وتفاعاًل  اجتماعياً 
اأم  الممّثل  اأم  المخرج  ذلك مع  اأك��ان 
ال�صحافي  اأم  الخبير  ال��راأي  �صاحب 
ب�صكل  فُتكتب  الق�صيدة  اأما  الزميل، 
م��ن��ف��رد ع�����ادة، وم��ن��ع��زل ت��م��ام��اً عن 

ال�صاعر.  اأراد  اإذا  ال��خ��ارج��ي  ال��ع��ال��م 
الأ�صخا�ض  ب��ع�����ض  اأن  وال��خ��ال���ص��ة 
حتى  اأو  ال��م��ك��ت��ئ��ب��ي��ن،  اأو  ال��ق��ل��ق��ي��ن 
في  ي���رون  الموهوبين،  الُع�صابيين 
لكن  ذواتهم،  لمعالجة  و�صيلة  ال�صعر 
ال�صعر كفعل فردي اجتراري ُيغرقهم 
اأكثر في م�صتنقع الكتئاب والنعزال، 
ومو�صاًل  ال��ع��م��ر،  ق�صر  اإل���ى  م���وؤدي���اً 

البع�ض اإلى لحظة النتحار.

وهم الدرا�شات
نتائج  ب���ع���ل���م���ي���ة  الح�����ت�����ف�����ال  ق����ب����ل 
كدليل  واأخ��ِذه��ا  ال�صابقة،  الدرا�صات 
قاطع لإثبات فر�صية ارتباط الإبداع 
�صورة  ور���ص��وخ  النف�صي  ب��الخ��ت��الل 
ارتفاع  عزو  وقبل  ال�صحية،  ال�صاعر 
الختالل  ه���ذا  اإل���ى  الن��ت��ح��ار  ن�صبة 
ب���ّد من  ل  الإب�����داع،  لعملية  ال�����ص��اب��ق 
بعت  اتُّ التي  لالأ�صاليب  ناقدة  نظرة 

للو�صول اإلى هذه ال�صتنتاجات. 
الدرا�صات  العديد من  بدايًة، اقت�صر 
ال�صابقة على عّينات �صغيرة ل تقّدم 
بال�صرورة �صورة �صادقة عن مجمل 
اإلى  بالإ�صافة  والمبدعين،  ال��ك��ّت��اب 
ال���ط���ري���ق���ة التي  ف����ي  وج������ود ع���ي���وب 
عّينات  م��ع  ال��ك��ّت��اب  مقارنة  بها  تّمت 
ع�صوائية غير ممّثلة للجمهور العام. 
ويقف اأ�صتاذ علم النف�ض الم�صاعد في 
ماريالند  بولية  "هوبكنز"  جامعة 
المنتقدين  مقّدمة  ف��ي  روث��ن��ب��رغ  اأ. 
ل��م��ج��م��ل ال���درا����ص���ات ال�����ص��اب��ق��ة، فهو 
اإلى  ع��ادة  الباحثين  انحياز  اأن  ي��رى 
مالئمة  ا�صطفائية  ع��ّي��ن��ات  اخ��ت��ي��ار 
م�صداقية  م���ن  ي��ق��ّل��ل  ل��درا���ص��ات��ه��م 
معظم  اع���ت���م���اد  اأن  ك���م���ا  ال���ن���ت���ائ���ج، 
لكّتاب  الأدبية  ال�صير  على  الدرا�صات 
اإلى  البحث  مجال  يوّجه  م�صهورين 
التي  والأح���داث  ال�صخ�صية  ال�صمات 
على  ال�صوء  ح�صري،  وب�صكل  تلقي، 

العلل النف�صية فقط. 
من ناحية اأخرى، لدينا اآراء واأبحاث 
العبقرية  ����ص���ورة  ت��دح�����ض  م��م��اث��ل��ة 
1990 طرح  ال��ع��ام  ف��ف��ي  ال��م��ري�����ص��ة. 
ب����اح����ث ع����ل����م ال���ن���ف�������ض الأم����ي����رك����ي 
ت�صيك�صينتميهالي  ال����ك����روات����ي   -
النف�صية  الحالة   - "التدّفق  نظريته 

اأن  تجادل  والتي  الأمثل"،  للتجربة 
ال�صعادة  درج��ات  اإل��ى  ي�صلون  الب�صر 
والن�صجام الق�صوى لحظَة انغما�صهم 
واأن  م��ا،  فعالية  اأو  عمل  ف��ي  الكامل 
حالة التركيز ال�صديد التي تنتج عن 
اإح�صا�ض  اإل���ى  ت����وؤّدي  ه��ذا الن��غ��م��ا���ض 
اآنية  اإل����ى ح��ري��ة  ال��ت��دّف��ق ال��م��و���ص��ل 
اليومية،  الحياة  م�صاكل  من  خالية 
واإلى لحظة امتالء واإ�صباع كبيَرْين؛ 
الخلق  عملية  عليها  تعتمد  لحظة 
"التدّفق"، ن�صر  والإبداع. وبناًء على 
 1996 ال��ع��ام  ف��ي  ت�صيك�صينتميهالي 
معروفاً  م��ب��دع��اً   91 �صملت  درا����ص���ًة 
كالمثابرة  �صخ�صية  �صمات  اأن  ليجد 
اأهمية  اأك���ث���ر  وال��ف�����ص��ول  وال���م���رون���ة 
من  المبدعين  هوؤلء  لدى  وانت�صاراً 
النف�صي.  وال��م��ر���ض  ال��ع�����ص��اب  اآف����ات 
وقبل ذلك )1966(، اأّكد عالم النف�ض 
"ييل" الأميركية جيروم  في جامعة 
التجربة  ع���ن  درا���ص��ت��ه  ف���ي  ���ص��ي��ن��غ��ر، 
على  اليقظة،  اأح��الم  ودور  الباطنية 
الم�صاد  وال�صّحي  الإي��ج��اب��ي  ال���دور 
تلعبه  ال������ذي  ال��ن��ف�����ص��ي  ل���الخ���ت���الل 
المخّيلة الن�صطة واأحالم اليقظة في 
الدار�صة  اأخيراً  واأذك��ر  المبدع.  حياة 
الأحدث في هذا ال�صياق التي ن�صرتها 
باميال ديتيرز اأ�صتاذة علم النف�ض في 
جامعة "مي�صي�صيبي" )2003(، حيث 
دقيقة   15 ل��م��دة  الكتابة  اأن  وج���دت 
على مدى اأربعة اأيام في الأ�صبوع اأّدت 
الكتئاب  اأعرا�ض  من  التخفيف  اإل��ى 
 57 ل��دى  بالعزلة  وال�����ص��ع��ور  وال��ق��ل��ق 

طالباً م�صاباً با�صطرابات نف�صية. 
بالطبع، لم نذكر �صوى جزء ي�صير من 
المو�صوع،  هذا  تخ�ّض  التي  الأبحاث 
والتي ناق�صْت بع�صها، اإل اأن الغر�ض 
من هذه المراجعة الأر�صيفية اإظهار 
العلمية  ال��ح��ق��ي��ق��ة  م����ب����داأ  م���ي���وع���ة 
الإح�صاء  علم  قوانين  على  المبنية 
اأف�صل  ال��م��ث��ال��ي ف��ي  ال��ح��دي��ث، غ��ي��ر 
ا�صتنتاج  اأي  ف��ي  ثبات  ف��ال  الأح����وال. 
علمي حتى ياأتي ما يتجاوزه وينق�صه. 
العّينة  ودرا�صة كوفمان الأخيرة، ذات 
الأكبر اإلى الآن )1987 كاتباً(، يجب 
ال��ن��ظ��ر اإل��ي��ه��ا م��ن ه���ذه ال���زاوي���ة، مع 
حتى  نملكه  م��ا  اأف�صل  باأنها  القبول 

اليوم، وهي في النهاية، توؤّكد النزعة 
اإل����ى الموت  ال��ق��وي��ة ل���دى ال�����ص��ع��راء 
الطريقة.  عن  النظر  بغ�ّض  المبكر، 
وان��ط��الق��اً م��ن ه��ذا ال��ق��ب��ول، يمكننا 
وما  الدرا�صة،  هذه  عيوب  اإلى  النظر 
فكوفمان  اأك���ب���ر.  ب��ح��ي��ادي��ة  ���ص��ب��ق��ه��ا، 
لم  الإح�صاء  علم  محّبي  من  وغيره 
نتائجهم،  اأ�صباب  تحليل  من  يقتربوا 
وتو�صيح طبيعة العالقة بين الكتابة، 
واأف�صل  والموت.  ال�صعرية خ�صو�صاً، 
م����ا ا����ص���ت���ط���اع���وا الإت�����ي�����ان ب����ه م������راراً 
المقنع  الربط غير  ه��ذا  هو  وت��ك��راراً 
النف�صي،  وال���ص��ط��راب  الإب����داع  بين 
اأم��ام كومة  ال�صمود  وال��ذي ل يمكنه 
بع�صها  المعاك�صة،  الكثيرة  البراهين 
نف�صه  ال�صعر  باأن  يفيد  اآخرها  ولي�ض 
التقويم  م��راك��ز  بع�ض  ف��ي  ُي�صتخدم 
لال�صطرابات  ك����ع����الج  ال���ن���ف�������ص���ي���ة 
تقّلبات  لمواجهة  وو�صيلة  النف�صية، 
�صيلفيا بالث  ينفع  لم  المزاج؛ عالج 
في فورتها الكتابية الأخيرة. اإذاً ربما 
فر�صية  ع��ن  ب��ع��ي��داً  التنقيب  ي��ج��در 
فيكتب،  مري�صاً  يولد  ال��ذي  ال�صاعر 
المعاك�ض؛  الت��ج��اه  م��ن  والن��ط��الق 
يولد  ال��ذي  الإن�صان  فر�صية  من  اأي 
بلعنة  اإ���ص��اب��ت��ه  لحظة  ح��ت��ى  ���ص��ل��ي��م��اً، 

ال�صعر.

النتحار الجميل
الحقبة  ق��ب��ل  م��ا  اإل����ى  ال���ع���ودة  يمكننا 
ل��ت��ت��ّب��ع ولدة  ال�����ص��ع��ري��ة  ال��روم��ن�����ص��ي��ة 
 1752 ال���ع���ام  اإل�����ى  اأي  ال��ل��ع��ن��ة،  ه����ذه 
الإنكليزي  ال�صاعر  ولدة  �صهد  ال��ذي 
توما�ض �صاترتون في مدينة بري�صتول 
ببريطانيا. تحّدر �صاترتون من طبقة 
قبل  وال���ده  ت��وف��ي  ف��ق��ي��رة؛  اجتماعية 
بجهد  عمل  ولدت��ه؛  من  اأ�صهر  ثالثة 
ت�صّلق  ع��ل��ى  ال��ق�����ص��ي��رة  خ���الل ح��ي��ات��ه 
دون  م��ن  الطبقي  الج��ت��م��اع��ي  ال�صلم 
اللتين  ال�صنَتْين  خ��الل  ك��ب��ي��ر؛  ن��ج��اح 
���ص��ب��ق��ت��ا م���ي���الده ال�����ص��اب��ع ع�����ص��ر، كتَب 
ال�صعري  اإن��ت��اج��ه  م��ن  الأك���ب���ر  ال��ق�����ص��م 
الأدبي  عمله  وهو  روولي"،  "ق�صائد 
اأدبية  ب��ل��غ��ة  ال��م��ك��ت��وب  ن�����ص��ج��اً  الأك���ث���ر 
الو�صطى  القرون  اأ�صاليب  م�صتقاة من 
مبالة  بال  كتاباته  قوبلت  واأدبياتها. 

القليلين  اأ�صدقائه  قبل  وا�صتهزاء من 
اإقناعهم  ح����اول  ال���ذي���ن  وال��ن��ا���ص��ري��ن 
مرا�صلة  ذل����ك  ب��ع��د  ج�����ّرب  ب��ن�����ص��ره��ا. 
ولبول  هورا�ض  الأر�صتقراطي  الكاتب 
اكت�صف  )ب���ع���دم���ا  ت��ج��رب��ت��ه  ل��ت��ن��ت��ه��ي 
التي ينتمي  الو�صيعة  الطبقة  هورا�ض 
اإليها �صاترتون وعمره ال�صغير( بف�صل 
هورا�ض  فيها  ين�صحه  وبر�صالة  ذري��ع 
المادي  و�صعه  تح�صين  اإلى  باللتفات 
كانت  النبالء!  للرجال  ال�صعر  وت��رك 
ل�صاترتون،  قاتلة  طعنة  الر�صالة  هذه 
ال�صعرية  م��وه��ب��ت��ه  اأن  اك��ت�����ص��ف  ال���ذي 
اأ�صوله  ح��ق��ي��ق��ة  اإزال������ة  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  ل���ن 
وتخلي�صه  المتوا�صعة،  الجتماعية 
يمار�صه  كان  الذي  الحقير  العمل  من 
ني�صان  �صهر  وبحلول  ك��خ��ادم.  حينئذ 
تراكمت  ق����د  دي����ون����ه  ك���ان���ت   ،1770
وم������ات اأق�������رب اأ����ص���دق���ائ���ه، ف���ل���م تعد 
ا�صتجداء  المزيد من  تحتمل  كبرياوؤه 
ال�صدقات، وبداأ الموت يلوح له كبديل 
اأك��ث��ر ك��رام��ة. ج��ّرب حظه م��ّرة اأخيرة 
ف��ي ل��ن��دن، ل��ك��ن ج��ه��ده ا���ص��ُت��غ��ّل ب�صكل 
ب�����ص��ع م����ن ق���ب���ل ال���ن���ا����ص���ري���ن. اأوق���ع���ه 
الياأ�ض  ل��ب��راث��ن  �صهلة  فري�صة  ال��ج��وع 
اآب  �صهر  لياأتي  بالمذّلة،  والإح�صا�ض 
مجّرداً من اأي اأمل بالنجاح والعتراف 
والع�صرين  ال��راب��ع  ليل  وف��ي  الأدب����ي. 
منه، تناول �صّم الزرنيخ لُتكت�صف جّثته 
في اليوم التالي بمالمح مرعبة لوجه 

�صّوهه ال�صّم القاتل.
رّب��م��ا ك���ان ان��ت��ح��ار ���ص��ات��رت��ون مجّرد 
�صاقت  يائ�ض  ل�صاعر  عملي"  "حّل 
باأي  ل��ه  ع��الق��ة  ول  العي�ض،  �صبل  ب��ه 
لكن  ���ص��ع��ري��ة.  اأو  ح��ي��ات��ي��ة  ف��ل�����ص��ف��ة 
الرومن�صيين  لل�صعراء  �صّكلت  نهايته 
ال��م��ث��ال الأ���ص��م��ى للعقيدة  ب��ع��د ذل��ك 
ال��روم��ن�����ص��ي��ة ال�����ص��ع��ري��ة الأق����رب اإلى 
�صاترتون  واأم�����ص��ى  ال��دي��ن��ي،  الل��ت��زام 
الرومن�صيين  لل�صعراء  الأعلى  الرمز 
ال���ث���ام���ن ع�صر  ال����ق����رن  اأواخ��������ر  ف����ي 

وبدايات القرن التا�صع ع�صر. 
ل��ق��د ات��ف��ق ال�����ص��اع��ر ال��روم��ن�����ص��ي مع 
ال���ن���ظ���رة الأف���الط���ون���ي���ة ال���ت���ي ترى 
واإْن  اإ�صقاطية،  م���راآة  ال��م��ادي  العالم 
م�صوهة، لعالم الأفكار المقّد�ض، لكن 
ال�صعر كونه محاكاة  بدًل من احتقار 

قّد�ض  الرخي�ض،  المادي  العالم  لهذا 
الرومن�صيون ال�صعر كو�صيلة للت�صامي 
هذه  العليا.  الحقيقة  اإل��ى  والو�صول 
الميتافيزيقية  ال���روح���ي���ة  ال���ن���ظ���رة 
من  التركيز  ب��وؤرة  حّولت  ال�صعر  اإل��ى 
ال�صاعر  �صخ�ض  اإل���ى  الق�صيدة  ن�����ّض 
ن��ف�����ص��ه، ح��ي��ث اأ���ص��ب��ح ال�����ص��ع��ر �صمن 
ت�صعد  �صوفية  تجربة  المفهوم  ه��ذا 
الت�صامي  اأرقى درجات  ب�صاحبها نحو 
عهد  ف��ي  ال�صعر،  يعد  ل��م  الإن�����ص��ان��ي. 
اإ�صافية  فعالية  مجّرد  الرومن�صيين، 
اأم�صت  بل  الفائ�ض،  الوقت  بها  ُيمالأ 
تتطّلب  حياة  وفل�صفة  عي�ض  طريقة 
وا�صتح�صار  الت�صحية  درجات  اأق�صى 
والغو�ض  تطّرفاتها  بكامل  الم�صاعر 
المفهوم  ه��ذا  من  ال��م��وت.  حتى  فيها 
اإن حياة  ت�صّكلت العقيدة الرومن�صية: 
الم�صاعر  لهيب  في  الُمعا�صة  ال�صاعر 
العا�صفة ل يمكن اأن تتوافق مع العمر 
ح هذه العقيدة  الطويل. واأبرع من و�صّ
عواطفنا  نقتل  اأن  "قدرنا،  ب��ل��زاك: 
ونعي�ض مديداً، اأو اأن نقبل ال�صت�صهاد 
اآمن  اأهوائنا ونموت باكراً".  اأجل  من 
تذبل  الخيال  ق��وى  اأن  الرومن�صيون 
مع تقّدم العمر، واأن الإلهام يخبو مع 
�صحذاً  اأك��ث��ر  ولي�ض  ال�صباب،  انطفاء 
العي�ض  م���ن  ال��ُم��ل��ه��م��ة  ال���ق���وى  ل��ه��ذه 
المت�صاربة  ال��ع��واط��ف  م�صتنقع  ف��ي 
المفترق  هذا  عند  المطبق.  والياأ�ض 
ال��ت��اري��خ��ي وال��م��رح��ل��ي ت��ب��ل��ورت هذه 
العبقرية  ب���ي���ن  ال������ت������واأم  ال����ع����الق����ة 
الإب���داع  بين  وال�����ص��وداوي��ة،  ال�صعرية 
الرومن�صيون  تنّف�ض  المبكر.  والموت 
الموت وراأوا فيه فكرة ملهمة ونهاية 
ال�صعر  ي��ك��ت��ب  ل���م���ن  م��ف��اج��ئ��ة  غ���ي���ر 
انتحارية  الحّق. كانت نظرتهم نظرة 
ال��م��وت الإرادي  ف��ع��َل  ت���رى  ب��ام��ت��ي��از، 
بال�صعراء  يليق  اأخيراً  اأدبياً  ت�صريحاً 
العظام، وموَت �صاترتون مثاًل لل�صاعر 
ما  مخّيلة  في  اأدبياً  ومعياراً  ال�صهيد 
لبثت تطاردنا حتى يومنا هذا. اأطلق 
وردزورث على �صاترتون لقب "ال�صاب 
العجائبي" والروح اليقظة التي هلكت 
كولريدج  كتب  موته  وعن  بكبريائها. 
ق�صيدة رثاء، اأما كيت�ض فقد راأى فيه، 
كما كتب في اإحدى ر�صائله: "الكاتب 

الأنقى في اللغة الإنكليزية". 
والرومن�صيين  ����ص���ات���رت���ون  وم���ن���ذ 
الفن  عالم  في  الموت  مكانة  تغّيرت 
الإبداع  عالقة  وتر�ّصخت  الأب��د،  اإل��ى 
ال�صعبية  ال��م��خ��ّي��ل��ة  ف���ي  ب��الن��ت��ح��ار 
ال�صعراء  نظرة  ت��ح��ّورت  دائ��م.  ب�صكل 
على  الكتابة  تاأثير  واإلى  حياتهم  اإلى 
وج���وده���م ب�����ص��ك��ل ن��ه��ائ��ي. رب��م��ا خّف 
توالي  مع  الفكرة  وهج  ال�صيء  بع�ض 
الفكر  اأ�صداء  لكن  التالية،  الحقبات 
الرومن�صي تغلغلت في ن�صيج التيارات 
الفكرية وال�صعرية الحداثية وما بعد 
الحداثية، فهذه التيارات ما هي، في 
ارت��ك��ا���ص��ات ج��دل��ي��ة لما  اإل  ال��ن��ه��اي��ة، 
اإلى  ننظر  اأن  الآن  ويمكننا  �صبقها. 
من  ب���الث  ك�صيلفيا  ���ص��اع��رة  ان��ت��ح��ار 
النظريات  اأخرى حيث تكت�صب  زاوية 
الذي  هو  ال�صعر  اأن  في  تجادل  التي 
ق���ت���ل ب������الث م�������ص���داق���ي���ًة ج����دي����دة. 
فاألفاريز يعتقد اأن ق�صائدها الأخيرة 
وبتلميحات  الموت  باإ�صارات  المليئة 
قرار  اإل��ى  ت�صل  جعلتها  �صياأتي،  عّما 
النتحار ب�صهولة اأكبر، رغبًة منها في 
لقد  و�صدقها.  كتاباتها  جّدية  اإثبات 
اآمنْت بالث، كما توؤكد كاتبة �صيرتها 
ديان  الأم��ي��رك��ي��ة  وال�����ص��اع��رة  الكاتبة 
ميدلبروك، باأن حياة الفنان العظيم 

يجب اأن تنتهي بالموت الإرادي.

َحْجر كتابّي!
اإذاً من فعالية فكرية  الكتابة  تتحّول 
اإلى  موّقتة  زمنية  فترة  في  محدودة 
دور  دائ���م،  ب�صكل  الكاتب  يلب�صه  دور 
مع�صوق  لكنه  اأحياناً،  وقاتل  ُمتطّلب 
مع ذلك من قبل الكاتب. ومع الع�صق 
من  يتطّلبه  ما  بكّل  الإخ��ال���ض  ياأتي 
ت�صحيات؛ هكذا عّلمنا الرومن�صيون. 
ال��ت��وّح��د مع  اأي�����ص��اً  الإخ��ال���ض يعني 
واأ�صمى  اأف�صل  لإنتاج  الإلهام  م�صادر 
ال�صعرية،  الكتابة  وف��ي  ممكن،  ن�ّض 
اأدبية  ����ص���رورة  ال��ت��وّح��د  ه���ذا  يم�صي 
ل�صيرورة  ال�������الزم  ال����ت����وّت����ر  ل��خ��ل��ق 
والكتئاب  القلق  الإبداعية.  العملية 
م�صاعر  لي�صت  وال��ُع�����ص��اب  والتقوقع 
اأو  يكتب،  ال���ذي  ال�صاعر  على  تهبط 
منها،  الهرب  يحاول  عر�صّية  ح��الت 

ب���ل ه���و َم����ن ي��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا ب���وع���ي اأو 
على  يقذفها  ثم  ليتلّب�صها  دون��ه،  من 
للكتابة  ال�صوفية  الطبيعة  ال����ورق. 
لدى  التحّكم  اآل��ي��ات  تنقل  ال�صعرية 
ال�صاعر اإلى خارج ذاته، توّجهها قوى 
ت�صبح  بحيث  ال�صيطرة،  خ��ارج  اإلهام 
و�صائل  اأم��ام  عائقاً  ال�صعرية  الكتابة 

التاأقلم الطبيعية.
المادة  ُت��غ��ن��ي  م�����ص��اع��ر  ع���ن  ال��ب��ح��ث 
العزلة والنف�صال  الكتابية، وحماية 
العالم  ع�����ن  اأح�����ي�����ان�����اً  ال�����������ص�����روري 
يعرفهما  �����ص����رورت����ان  ال����خ����ارج����ي، 
ك���ّل ك��ات��ب م���ب���دع، ل��ك��ن ه���ذا البحث 
الملتزم قد  التقدي�ض  الُم�صني وهذا 
يتحّولن، وفي غفلة عن ال�صاعر، اإلى 
ُم�صيِطر ومرغوب - ربما  نمط حياة 

- كي ل يتوّقف �صيالن الحبر.
اإذاً، عن اأي اختالل نف�صي اأو عاطفي 
ال��ن��ف�����ض: الختالل  ع��ل��م��اء  ي��ت��ح��ّدث 
الذي  ذاك  اأو  ال��ك��ت��اب��ة،  ي�صبق  ال���ذي 

ُت�صيبنا به الكتابة؟
اإنجاٌز  ب��اك��راً  ال�صعراء  م��وت  اإثباتهم 
ذا قيمة  ي��ك��ون  ل���ن  ب�����ارد،  اإح�����ص��ائ��ي 
متاهة  فهم  محاولة  دون  من  كبيرة 
وتاأثيراتها  الإب����داع����ي����ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
كهذه  فهم  محاولة  وحتى  النف�صية؛ 
فالدكتور  ج����دواه����ا،  ف���ي  م�����ص��ك��وك 
ك��وف��م��ان ت���ط���ّرق ف���ي درا����ص���ات���ه اإل���ى 
اأ�صباب  لفهم  ال�صريرية"  "الأهمية 
الموت المبكر لدى المبدعين، حيث 
يمكن اأن ي�صاعد هذا الفهم - براأيه - 
اإجراءات عالجية وقائية  اإيجاد  على 
تمنع المبدع من الإ�صابة بالع�صاب!

�صريرية  اأه����م����ي����ة  اأي  ع�����ن  ح�����ق�����اً! 
النف�صي؟  عالمنا  يتكلم  واإج�����راءات 
كتابّي  َح���ْج���ر  ب��ف��ر���ض  ذل����ك  اأي���ك���ون 
وبين  بينه  وال��ح��وؤول  ال�����ص��اع��ر،  على 
"مر�ض" الإلهام كي ل يختل توازنه 
عالجات  اإل��ى  ي�صعى  وَم��ن  النف�صي؟ 
ك���ه���ذه، ت��ب�����ّص��ر ب��م��ب��دع �����ص����وّي، غير 
بحياة  المهوو�صين  والأطباء  العلماء 

�صليمة نف�صياً و... بليدة؟ 
نف�صية  �صوّية  العالم:  هذا  يلزم  ماذا 
اأم كتابة مبدعة  تدفن قدرة الإبداع، 
ق��د ت��دف��ن ال�����ص��اع��ر؟ الخ��ت��ي��ار قائم 

دائماً، ولكل �صيء ثمن.
فرجينا  �صك�صتون،  اآن  ب���الث،  �صيلفيا 

وولف، مايكوف�صكي.
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قبل ثالثة واأربعين عاماً، رحل عن عالمنا ال�صاعر ال�صوريالي ال�صوري الأول اأورخان مي�ّصر، بل كان ال�صاعر 
ال�صوريالي الأول على م�صتوى العالم العربي كّله، والذي جهد في ابتكار نظرية خا�ّصة بال�صوريالية 

في مقّدمة ديوانه اليتيم وال�صتثنائي "�صريال". 

يا�شين رفاعية

عنوان  ق�صائد"  "بيكا�صو: 
م����خ����ت����ارات ����ص���ع���ري���ة ����ص���درت 
اأخ���ي���راً ف��ي ب��اري�����ض ل���دى "دار 
)تقديم  ميدي"  ل��و���ص��ي��ر���ض 
ال���ن���اق���دة ال��ف��رن�����ص��ي��ة اأن�����درول 
في  الأ���ص��ه��ر  ل��ل��ر���ّص��ام  ميكايل( 
والذي  بيكا�صو،  ب��اب��ل��و  ال��ع��ال��م 
�صديقه  اإل�����ى  م�����ّرة  ذات  ك��ت��ب 
�صتينيات  ف��ي  اأوت���ي���رو  روب��رت��و 
العمق،  "في  المن�صرم:  القرن 
األ  اأنا �صاعر لم يح�صن الأداء. 

تعتقد ذلك؟".
الرابعة  ب��ل��غ  ق��د  بيكا�صو  ك���ان 
عندما  عمره  م��ن  والخم�صين 
اأي في العام  ب��داأ كتابة ال�صعر، 
1935 )بقي يكتبه ب�صكل يومي 
وعندما   .)1959 ال���ع���ام  ح��ت��ى 
علمت والدته بذلك، كتبت اإليه 
ر�صالة قالت فيها: "قيل لي اإنك 
تكتب. كّل ما ُيقال عنك اأعتبره 
اإنك  واإذا قيل لي يوماً  ممكناً. 
اأقمت قّدا�صاً ف�صاأ�صّدق اأي�صاً"!

ال�صوريالية  ق�����ص��ائ��ده،  وم����ن 
�صاعة  "في  ن����ق����راأ:  ب��ال��ط��ب��ع، 
انب�صاط  فوق  منب�صطة  معّينة 
ال���ذي يقطر دم����اً، هذا  ال��ل��ون 
اللون  ف����وق ���ص��ج��ي��ج  ال�����ص��م��ت 
ال��ذي يقطر دم��اً، هذا ال�صمت 
فوق �صجيج اللون الذي يحفر 
ليل  ف��ي  م��دّوي��ة  ال�صرخة  اإذاً 
الهواء،  �صعرها ل تتدحرج في 
وال���م���وج���ة ال���ت���ي ت��ع��ت��ري��ه��ا ل 
كومة  اختراق  تهّدئ  اأن  يمكن 

ال�صحكات  عقد  ت�صّكل  �صغيرة 
الجرح  ع�����ّض  ف��وق  المو�صوعة 
والذي  العا�صفة  ت�صّببه  ال��ذي 
بجناحه الحاني فوق مالم�صة 
���ص��ه��ي��رة ت��ط��ي��ل ال��ع��ج��ز وت���زرع 
وترميها  الكهربائية  الأ�صالك 
تاركًة  فيها  وتغو�ض  كاأ�صي  في 
ال��ق��ل��ب ي�����رّن، وي��ق��ط��ف غ�صن 
ال���م���ه���رج���ان ال���م���ع���ّل���ق ب���م���راآة 
تقطع نف�صها" )ترجمة: عبده 

وازن(.

بعد مرور 35 عاماً على رحيل 
على  العثور  ت��ّم  ن��ي��رودا،  بابلو 
غير  الق�صائد  م��ن  مجموعة 
اإليه،  م��ن�����ص��وب��ة  ال���م���ن�������ص���ورة، 
ُتعتبر،  اإم�������راأة  اإل�����ى  وم���ه���داة 
اأعمال  العديد من  خ��الل  من 
ال�صاعر ال�صابقة، اآخر حب في 

حياته.
وه���اوي جمع  المحامي  وق���ال 
اإيرمو�صّيا  ن���رل���دي���ن  ال��ك��ت��ب 
"ميركوريو"  ���ص��ح��ي��ف��ة  اإل�����ى 

ال��ي��وم��ي��ة اإن����ه ك���ان ق���د ح�صل 
هذه  الق�صائد  مجموعة  على 
بدوره  وال���ذي  كتب،  بائع  م��ن 
كان قد اقتناها من �صخ�ض ل 
يعرفه، مقابل مبلغ كبير، اإنما 

لم ُيحّدده.
 ك���ت���ب ب���اب���ل���و ن������ي������رودا ه���ذه 
الق�صائد، والتي حملت عنوان 
ال�صوداء"  ال��ج��زي��رة  "األبوم 
بالقرب   ،1969 ال����ع����ام  ف����ي 
ال�صم  ي���ح���م���ل  م��ن��ت��ج��ع  م����ن 

ال�����ص��اع��ر يمتلك  ن��ف�����ص��ه، ك���ان 
م���ن���زًل ج��م��ي��اًل ه���ن���اك، حيث 
للبحر.  مواجهة  جثته  ترقد 
واإيرمو�صّيا المعروف بحيازته 
ع���ل���ى م���ج���م���وع���ة ك���ب���ي���رة من 
م��ت��ع��ّل��ق��ات ال�����ص��اع��ر، اأّك����د على 
اأن����ه ل ي��وج��د اأدن�����ى ���ص��ك في 
اإلى  الق�صائد  انت�صاب  حقيقة 
بالحبٍر  مكتوبة  لأنها  نيرودا، 
الأخ�����ص��ر، ح��ال اأغ��ل��ب كتابات 
جائزة  على  الحا�صل  ال�صاعر 

اإ�صافة   ،1971 العام  في  نوبل 
اإل��ى ما كانت تت�صم به طريقة 

كتابته لالأحرف.
المجموعة  اإه����داء  كلمة  وف��ي 
كتب نيرودا، وبالحبر الأخ�صر 
ال�صفحة  ف���ي���ه  زّي�������ن  ال�������ذي 
ب���م���ج���م���وع���ة م���خ���ت���ل���ف���ة من 

الورود:
اأ�صعاري.  ف���ي  ُت��ب��ح��ري  "كي 
الجزيرة  األي�صيا.  اإلى حبيبتي 

ال�صوداء، 1969".

الوهم
اللون  م�����ص��غ��ت ح��ي��ات��ك ح��ت��ى 

والإطار
ثم بداأت تم�صغ ظّلك

الإطار  عن  فا�ض  ال��ذي  ظّلك 
وتكّور

وهمك  ن�صبها  مهلهلة  خيمة 
في م�صالك قدَمْيك

حتى بدت لك الخيمة اإ�صراقة 
كون جديدة.

قبور
ل�������م ت�����ك�����ن ل�������ي م�������ع�������اول في 

الما�صي
فكنت اأحفر القبور باأظافري

وكنت اأ�صع في هذه القبور
لهاث المدى

وكنت ما بين لحظة واأخرى
اأعود اإلى مقبرتي فاأجد

ما بين حفرة واأخرى
حفرة لم ت�صنعها يداي

غ��ي��ر اأن�����ي ف���ي ت��ج��وال��ي ه���ذا، 
اأح�ص�صت كاأنني لم اأنتقل

من قبر اإلى قبر اآخر.

�شياع
ه��ذا الإل��ه ال��ذي فغر ف��اه منذ 

اأن خلقناه، وجعلناه
في ال�صماء الوهمّية،

ليته ظّل ُمطبقاً �صفتيه
فاتحاً قلبه وذراعيه

لي�صّم اأولئك الذين خلقوه
وجعلوا منه اأ�صطورة اأبدية

ليت ظّله مكث دون اأن تتخّلله 
األوان

اأن  دون  بقيت  خطوطه  وليت 
يح�ّصها ان�صياٌب 

اأن  ا�صتمّرت دون  وليت لفظته 
من  ق�صمتها  اأ�صداق  تق�صمها 

قبل اأ�صداق
اإل اأنه تمّرد على خالقه
واأراده اأن يكون مخلوقاً

بين  م�����ا  الإن�����������ص�����ان  و������ص�����اع 
خلَقْين

                          خلقه لالإله
                       وخلق الإله له.
اإل اأن الم�صير واحد لكليهما،

للخالق والمخلوق.
اإنهما ي�صيران معاً

ن��ح��و الن�����ص��ه��ار ف���ي ك��ي��ان ما 
زلنا نجهله.

الجري في الحلم
 امتّدت فيه �صاقاه

في  ال��ج��ري  �صمرهما  ال��ل��ت��ان 
الحلم،

وارت����م����ى ف��ي��ه ال����راأ�����ض ال���ذي 
حّذره دويُّ قرع الم�صمار

في انحناءات 
�صارعة،  ل��م�����ص��ات  ف��ي��ه��ا  ارت�����ّد 

هزيلة
نحو �صحراء

تعانق ظلمتها
جناحي الحاجز الأ�صم 

في �صّمة
مع  التاريخ  �صّجة  فيها  تغيب 

هيولى الزمن...
وراحت �صاق �صامرة

م�صخها ال�صوق
تحلم باأجيال

لن تتدّفق للوجود.

يقظة
ه��ن��ا ف���ي ق��ع��ر ك��اأ���ص��ي روؤى ل 

تن�صب.

الكاأ�ض،  ف����راغ  ي��ح��ي��ل��ه��ا  روؤى 
اأحياناً اإلى ماآتم �صّفافة تولول 
مبتور،  زمن  من  ات  غ�صّ فيها 
�صلوات  بقايا  حولها  وتعربد 
واللت�صاق  ال��ت��ح��ّن��ط  ���ت  م���جَّ
لبناتها  داأب  ه��ي��اك��ل  ب��ج��دران 

التثاوؤب.
غير اأن الأنفا�ض ال�صاردة التي 
تطوف في فراغ كاأ�صي تطوافاً 
الذي  اأم�صي  ُتذيب  محموماً، 
ُك���ن���ت���ه، وغ�����دي ال�����ذي اأح���ي���اه، 
يت�صّكع  زال  م��ا  ال���ذي  وي��وم��ي 
ف�����ي ال���ظ���ل���م���ة ب����ق����دم واح������دة 

وبن�صف عين،
�صيغوغٍة  في  الكّل  هذا  تذيب 
لون  ب��األ��ف  ين�صح  ج��م��ال  م��ن 
ك��اأن��ي والقعر  ف��اأ���ص��ب��ح  ول���ون، 
ر�صقة  واليوم،  والغد  والأم�ض 
الفجر،  يعرف  لحلم ل  �صادرة 

وليقظة ل تفقه اليقظة!

انطالق
�صاقها النطالق

ت����دور ح���ول خطوط  ف���راح���ت 
عر�ض الكرة

حيث الحياة انتفا�صة بلهاء
في اجترار واحة وهمّية

وفي عثرة جناح
تراءى اأفق لكون جديد،

لمخلوق  اأن����ف����اً  ي���ب���دع  ل���ك���ون 
غريب.

فان كوخ
فان كوخ يحرق كوخه

ق�صره "هو" يلهب 
يتقّو�ض  ال�����ذي  ال���م���دى  وف����ي 

حرقاً والتهاباً 

قّمة تنتعل
ونعل يجنح

اأما النثار
فنيازك ت�صتقّر على عين

عد�صتها فقاعة قهقهة.

مرثية امراأة
 ذويِت قبل الأوان،

ومن يق�صم ظّله يذوي.
وف�����ي غ���م���رة ال�������ص���راع ال����ذي 
الجن�ض  ت��وق  وب��ي��ن  بينك  ق��ام 
ال���ُم���ل���ج���م وح���ن���ي���ن الأم����وم����ة 

المخنوق،
ت�صفق  اأج��ن��ح��ة  ل���ِك  انت�صبت 

دون تحليق،
وتحدو دون �صير

ح��ت��ى ام��ت�����ّض وه��م��ك م��ا فيك 
من دفق اأعمى وان�صياب خدر،

فظللت تحيين ال�صنين موا�صم 
عجافاً،

انعك�صِت ظاًل لنحلة، ثم  حتى 
تال�صت

قذفتها  ح��ائ��رة  دخ����ان  كنفثة 
رئة ح�ّصا�ض.

طين
داأبي تكويم الظالل،

اأم��������ا ال����خ����ط����وط والأل�����������وان 
فاأتركها طعماًَ لأحالمي التي
تلتهم بع�صي دون وعي مّني.

اأما اأنا، اأنا المجّرد من الظالل 
والألوان وخفقة الحلم،

مقطوع،  وت��ر  كبّحة  فاأم�صي 
غمر في الطين.

ماك�ص اإرن�شت
بالكفن  ال���م���ل���ف���وف  ج�������ص���ده 

الحجري يتلّوى
الهادئة،  ال��ب��ح��ي��رة  م��ي��اه  ف��وق 
لفظه  ب����ي����ن  ت�������ت�������رّدد  ال�����ت�����ي 

وابتالعه.
�����ص����رخ����ات ال�����رع�����ب وال���ه���ل���ع 
تختنق في رئتيه المت�صّلبتين 
وت����ت����ال�����ص���������ى ب����ي���������ن دف���������ق����ات 

الل�هاث.
النجدة -

م�صوخ �صريرة جائعة، اأجوافها 
ممتلئة،

اأ�صداء قهقهات...

التواأمان
ظ���ف���ري اأط���ل���ق���ت���ه ل���ي���ح���ّز في 

نيزك
ق��ل��ب��ي ق���ط���رت���ه ل��ي��رت��م��ي من 

عين،
واإذا بالظفر والقلب 

تواأمان يرعيان في عيَني اإله.

دمى
ما اأجمل اللعب بالدمى!

الأبدي  الحنين  يخلقها  دم��ى 
الملتهب،

كّل  اإل��ى  الال�صيء،  اإل��ى  التّواق 
�صيء.

دمى يخلقها حلمنا الأبله
لتحّطمها يقظتنا البلهاء...

ون����ح����ن، ن���ح���ن اأ�����ص����ب����اح ه���ذه 
ال�صّفافة الم�صرحية 

ن�صّفق دون ن�صوة
ثم ن�صّفق دون ح�ّض!

تحّول
لي�ض ال�صدى كال�صوت،

ولي�صت الذكرى وقعاً 

غير اأن بع�ض ال�صمع
يحيل ال�صدى �صوتاً

والذكرى وقعاً.

خيبة
ليتك بقيت ظاًل،

كّل ح�صيدي من  اأعطيه  ظاًل 
الألوان والأ�صكال والخطوط

تعّري  اأن  اإل  اأب��ي��َت  اأن���ك  غ��ي��ر 
الأ�صواء التي عك�صتك ظاًل، 

يتمّوج  لخط  امتداداً  فانقلبت 
تمّوجاً �صفافاً

فال بقي ظّلك
ول بقي ح�صيدي.

بالدي
تجتّرها  اأ����ص���ط���ورة  ي���ا  ب����الدي 

اأ�صطورة
يا اأرزة يعانق اأنفا�صك النرج�ض 

والريحان
بال لون ول رائحة،

يا قّمة تطاأ القمم، يا قّمة بال 
قّمة،

بالدي يا روعة الوجود
ب�صهقة  ال��م��م��زوج  ع��ط��ره��ا  ي��ا 

دم،
اأرملة،  بولولة  جلد،  ب�صريحة 

بزفير دّن، بحلم بنف�صجة،
ل  �صاعة  ف��ي  ال��ع��ق��ارب  برتابة 

تفقه الزمن،
ذوب  في  الم�صتحّم  عطرها  يا 

القمح
يا عارها،

ل عار،
بالدي،

اإنها لم تولد بعد.

ال�صوريالي  ال�صاعر  رحيل  على  عاماً   43 مرور  بمنا�صبة 
هذه  في  "الغاوون"  تن�صر  مي�ّصر،  اأورخ���ان  ال�صوري 
ال�صفحة منتخبات من ديوانه "�صريال"، والذي لم ُين�صر 
)"من�صورات  �صاحبه  رحيل  على  عاماً   14 م�صّي  بعد  اإل 
باأن  علماً   ،)1979 دم�صق،  في  العرب"  الكّتاب  اتحاد 
الع�صرين. القرن  اأربعينيات  منذ  ق�صائده  كتب  مي�ّصر 

ك�����ان م���ي�������ّص���ر م����ت����ف����ّرداً في 
����ص���وري���ال���ي���ت���ه، ف���ق���د ط���رح 
في                   وغريباً  جديداً  مفهوماً 

من             ال�صوريالي  ال�صعر 
تاأكيده                                                   خ�����الل 

اأن     ع���ل���ى 

للغة  ا
ال�صعر  ف������ي 

لغة  ال���������ص����وري����ال����ي 
بقية  ف��ي  ه��ي  فيما  علمية، 

اأن��واع ال�صعر لغة اأدبية. في معنى 
اأن لغة العلم ل ت�صمح بالعواطف، لأنها 
تدخل في مجال الكت�صاف اأكثر مما 
تدخل في مجال الإبداع. وله في ذلك 
وجهة نظر فل�صفها في مقالته ولي�ض 
في �صعره. فهي محاولت تحّررية في 
كابو�ض  �صغط  م��ن  التخّل�ض  �صبيل 
المقايي�ض الفنية، فللذهن اأثر ظاهر 
ُيدنيها من الإنتاج العلمي والفل�صفي، 
اأو  �صورها  جمال  عن  النظر  ب�صرف 
للمقايي�ض  مطابقتها  وع���ن  قبحها، 
الجتماعية اأو تنافرها معها ف�"الفن 
ال�صحيح هو الذي ير�صم النعكا�صات 
ال���ت���ي ت���ت���وّل���د ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��ف��اع��ل بين 
المجّردة،  وذات��ن��ا  ال��خ��ارج��ي  ن�صالنا 

بعيداً عن دائ��رة المنطق، وبعيداً عن 
التاأثر باأي توّجه فكري".

ال�صاعر اأدوني�ض الذي �صاهم في ن�صر 
ديوان "�صريال" قّدم له بالقول:"لئن 
من  مجموعة  ال�صعرية  ال��ث��ورة  كانت 
المتغّيرات الجذرية في مفهوم ال�صعر 
وفي بنية الكتابة ال�صعرية على ال�صواء، 
اإن���ت���اج اأورخ�������ان م��ي�����ّص��ر يندرج  ف�����اإن 

النظرية  ال���م���ق���ّدم���ات  ف���ي 

الطليعية لهذه الثورة 
في الممار�صة ال�صعرية 

هذه  ف��ي  اإن��ن��ا  ال��ث��ورة ننتقل العربية. 
العربي  لالإن�صان  ج��دي��دة  ���ص��ورة  م��ن 
العربي،  لل�صعر  ج��دي��دة  ���ص��ورة  اإل���ى 
اإلى  الإن�صان  انقالب في فهم  اأي من 

انقالب في فهم الكتابة".
اأن  لمي�ّصر  ر  ُيقدَّ لم  الذي  "�صريال" 

يراه مطبوعاً، كان اأهداه اإلى نف�صه:
"اإلى

هذه "الأنا" النهمة التي ل ترى،

والتي داأبها اإبداع م�صوٍخ تقّدمها
لهيكلها المليء بالم�صوخ...

لترقد بعد ذلك لحظة هنيئة
فيها ا�صتمتاع وفيها اطمئنان؛

ت�صتجمع بينهما قواه،
لتخلق م�صوخاً جديدة اأخرى".

اأواخر  المر�ض  مي�ّصر  اأورخ���ان  �صارع 
بالمنا�صبة  واأذك�����ر   .)1964( اأي���ام���ه 
عالمياً  ط��ّب��ي��اً  م��وؤت��م��راً  اأن 
مر�ض  ف����ي  م��ت��خ�����ص�����ص��اً 
منعقداً  ك���ان  ال�����ص��رط��ان 
ف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة بكلية 
الجامعة  ف����ي  ال���ط���ب 
بدم�صق  ال���������ص����وري����ة 
 200 ح�����وال�����ى  �����ص����ّم 
متخ�ص�ض  ط��ب��ي��ب 
ف������ي ال���������ص����رط����ان، 
ف���������������اإذ ب����ك����ول����ي����ت 
خ������������وري ت����دخ����ل 

وت�صيح  القاعة، 
ال�صوت:  ب��اأع��ل��ى 
هذه  ع���ن  "كّفوا 
ال�����م�����ن�����اق�����������ص�����ات 
وتعالوا معي لعّلكم 
�صاعراً  لنا  تنقذون 
عذابات  م��ن  ي��ع��ان��ي 

المفاجاأة  كانت  وك��م  المر�ض".  ه��ذا 
المجتمعون عن  توّقف  عندما  كبيرة 
اأطباء  ع�����ص��رة  ل��ي��خ��ت��اروا  ن��ق��ا���ص��ات��ه��م 

ك��ول��ي��ت خوري  راف���ق���وا 
اإلى منزل اأورخان مي�ّصر 
في الرو�صة بالقرب من 
وكنت  ال��ث��ق��اف��ة،  وزارة 
اّطلع  الحادثة.  حا�صراً 
ال�صور  ع��ل��ى  الأط����ّب����اء 
العالج  اأدوي�������ة  وُع����لَ����ب 
حتى قال اأحدهم: "لقد 
فات الأوان يا �صّيدتي". 
اأورخ���ان  ابت�صم  عندئذ 
بمرارة، ووقف ب�صعوبة 
م�صافحاً الجميع، وقّبل 
يد كوليت خوري �صاكراً 
ل���ه���ا م�����ا ف���ع���ل���ت���ه، قبل 

كاأ�ض  وب��ي��ده  كر�صيه،  على  يجل�ض  اأن 
الوي�صكي يرت�صف منها ب�صع قطرات 
الألم  ه���ذا  ت��وق��ف  لعّلها  ه����دوء،  ب��ك��ل 

العظيم.
وق��ب��ل اأي����ام من     

رح��ي��ل��ه، زرن���اه، 
ال�صايب  ف����وؤاد 
وكاأنها  واأن������ا، 
����������ص���������ح���������وة 
ال�����������م�����������وت، 
�صتقبلنا  ا
ب��������ح��������رارة 
وق������ّدم������ت 
لنا زوجته 
ال����ق����ه����وة، 
وعلى تجاعيد وجهها حزن عميق، 
بخّط  الطاولة  على  ورق��ة  لمحنا  ث��م 
اأورخ����ان. فطلب م��ّن��ا ق��راءت��ه��ا، وجاء 

فيها:

"زوجتي العزيزة
عبارات  توجيه  ف��ي  طريقتين  ل��ي  اإن 

الوداع:
اأعمد  اأن  ه����ي  الأول���������ى:  ال���ط���ري���ق���ة 
اإل���ى اإح��ي��اء اأج��م��ل ال��ذك��ري��ات واأطيب 

النطباعات الم�صتركة.
اأعمد  اأن  ه���ي  ال��ث��ان��ي��ة:  وال��ط��ري��ق��ة 
اإن�صانية قوامها  برابطة  الإ���ص��ادة  اإل��ى 
م����رت����ك����زات ال���ف���ل�������ص���ف���ة الإن�������ص���ان���ي���ة 
المعا�صرة. ولعّل وداعي هو من النوع 

الثاني".
ك���ان ذل���ك ف��ي اأواخ�����ر ن��ي�����ص��ان 1965. 
اإل�����ى مقبرة  وب���ع���د ي��وم��ي��ن ���ص��ّي��ع��ن��اه 
���ص��ع��د �صائب،  ال����دح����داح ح��ي��ث رث����اه 
نّظارتيه  الجزائري  �صعيد  بينما خلع 
رواية  بطل  طريقة  على  وحّطمهما 
الخام�صة والع�صرون" الذي  "ال�صاعة 
هو الآخر حّطم نّظارتيه في المعتقل 
وهو يرّدد لرفيقه: "ما من �صيء بعد 

اليوم ي�صتحّق اأن اأراه".

اللوحات الثالث لرائد 
ال�صوريالية الت�صكيلية 

في �صوريا عدنان مي�ّصر 
)�صقيق اأورخان(. 
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على الرغم من قّلة عدد اأفراد الطائفة ال�صامرية التي ُتعّد الأ�صغر في العالم )670 �صخ�صاً(، اإل اأن ُبعدها التاريخي جعلها منتجًة لجيل من ال�صعراء، 
�صواء الذين كتبوا بالعربية منهم اأو بالعبرية القديمة.

ال����واردة  الأم���اك���ن  "معجم 
الع�صر"  ال���م���ع���ّل���ق���ات  ف�����ي 
�صعودي  ل���ب���اح���ث  �����ف  م�����وؤلَّ
جنيدل  ب����ن  ���ص��ع��د  ُي����دع����ى 
الموا�صع  جميع  فيه  �صّجل 
المعّلقات  ف��ي  ُذك����رت  ال��ت��ي 
األفبائي  منهج  عبر  الع�صر، 
الموا�صع  ت��ل��ك  ي�صتعر�ض 
متوّقفاً  م��و���ص��ع��اً،  م��و���ص��ع��اً 

انطالقاً  م��ن��ه��ا  ك�����ّل  ل�����دى 
قبل  ال�صعري،  ال�صاهد  من 
في  ورد  م��ا  على  ي��م��ّرره  اأن 
اأبحاث الجغرافيين العرب، 
غير  ومعا�صرين،  �صابقين 
ت��ارٍك المو�صَع قبل تحديد 
موقعه في ع�صرنا الحالي. 
ف��ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل ال��م��ث��ال، فاإن 
اللوى"،  "�صقط  م��وا���ص��ع: 

"حومل"،  "الدخول"، 
ظهر  ع��ن  حفظناها  وال��ت��ي 
معّلقة  م���ط���ل���ع  م����ن  ق���ل���ب 
نبِك  )"قفا  القي�ض  ام���رئ 
ومنزِل/  حبيٍب  ذك��رى  م��ن 
الدخول  بين  اللوى  ب�صقط 
بعد  ع��ل��ى  ت��ق��ع  فحومِل"(، 
200 كم �صرق مدينة عفيف 

في قلب المملكة ال�صعودية.

ه�����ك�����ذا ت���������رّد ال���ج���غ���راف���ي���ا 
َدْي����ن����اً ع��ل��ي��ه��ا ل��ل�����ص��ع��ر الذي 
�صّكل  حيث  خدمها،  طالما 
التي  الوثائق  مجموعة من 
"جغرافيا  علم  في  �صاهمت 
الموا�صع"، وهو علم مّت�صل 
الأ�صماء"  "جغرافيا  ب��ف��رع 
الذي يعنى باأ�صماء الأماكن 

وتطّورها وت�صابهها.

ُكتّيب  ع�صوائي"  "ق�صف 
����ص���اح���ك ل��ل��ف��ن��ان والأدي�������ب 
ال�����ص��وري نبيل اأب���و ح��م��د، ل 
الع�صرة  كعبه  ط���ول  ي��ت��ج��اوز 
ي���ح���ت���وي على  ���ص��ن��ت��م��ت��رات، 
يتجاوز  ل  �صريعة  تعريفات 
كّل منها ب�صع كلمات لأ�صياء 
معجون  )الأك�����������ل،  م���ع���ّي���ن���ة 
العطر،  ال���دو����ض،  الأ����ص���ن���ان، 
�صّحاب  ال���م���ظ���ّل���ة،  ال���ح���ّم���ام، 
اأطرفها  لكن  البنطلون...(، 
ت���ل���ك ال��م��ت��ع��ّل��ق��ة ب���ع���دد من 

العرب،   وال���ك���ّت���اب  ال�����ص��ع��راء 
ومنها نختار:

نزار قّباني: عرق�صو�ض �صامي 
في زجاجة بارفان.

�صعيد عقل: نتعة �صعرية في 
وادي العنجهية.

بمعطف  ق��ن��ف��ذ  اأدون����ي���������ض: 
"دوبل فا�ض".

اأن�صي الحاج: �صريط كهربائي 
فلتان.

�صتار  �صوبر  دروي�ض:  محمود 
تنق�صه ر�ّصة ملح ر�ّصة بهار.

ريا�ض نجيب الرّي�ض: القب�ض 
والقابو�ض في ك�صكول عثملي 

بمالمح اإنكليزية.
دردفيل  ال��ق�����ص��ي��ب��ي:  غ�����ازي 
�صاحك ياأكل من�صفاً فيتد�ّصاه 

�صعراً.
غ�����������ص�����ان ������ص�����رب�����ل: خ�������وري 

ال�صيعة.
غادة ال�صّمان: مواء ممو�صق.

اأن�����ف بدون  ج��ه��اد ال����خ����ازن: 
عيَنْين.

...

ُكتّيبه  اأب���و حمد  اأه���دى  وق��د 
"اإلى ال�صحك بدون �صبب... 
العي�ض  ف���ي  ال���ص��ت��م��رار  ه���ل 
اأن  ق��ب��ل  �صبباً؟"،  ي�صتوجب 
الأ�صدقاء  جميع  م��ن  يعتذر 
اأ����ص���م���اوؤه���م،  وردت  ال����ذي����ن 
)بع�صهم(  �ص�"يتاأذى  والذين 
بح�صب  ينطعج"  اأو  وينزعج 

قوله.

* الكاريكاتور المرافق ماأخوذ من 
الكتّيب المذكور.

مهند �شالحات - عّمان
تبدو  ي���ع���رف���ه���م،  ل  ل���م���ن 
للوهلة  ال�صامريين  ق�صة 
فاأفراد  م����ا،  ن���وع���اً  غ��ري��ب��ة  الأول������ى 
اأنف�صهم  ي��ع��ت��ب��رون  ال��ط��ائ��ف��ة  ه���ذه 
جبل  ف��ي  وي��ع��ي�����ص��ون  فل�صطينيين، 
م��ا عدا  نابل�ض،  ف��ي مدينة  ج��رزي��م 
مدينة  ف��ي  يعي�ض  منهم  قليل  ع��دد 
الأخ�صر  ال���خ���ط  داخ������ل  ح����ول����ون 
ال�صلطة  اأرا���ص��ي  بين  يف�صل  ال���ذي 
يعتبر  كما  واإ�صرائيل،  الفل�صطينية 
اأقدم  اأي�����ص��اً  اأن��ف�����ص��ه��م  ال�����ص��ام��ري��ون 
طائفة دينية موجودة في العالم من 

اأتباع الديانات ال�صموية.
لدى  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��م��راج��ع  وت�صير 
جميعاً  كانوا  اأنهم  اإل��ى  ال�صامريين 
قبل  اإ�صرائيل"  "بني  ا�صم  يحملون 
3 اآلف عام، واأن ا�صم "ال�صامريين" 
ي���ع���ود اإل�����ى اأن ب��ي��ن اأي���دي���ه���م اأق����دم 
ن�صخة من "التوراة"، وكذلك ترجع 
الت�صمية اإلى حفاظهم على جرزيم؛ 
الجبل المقّد�ض لدى اأ�صياع الطائفة 
 3600 ل��م يفارقوه ق��ط منذ  ال��ذي��ن 
اأمرهم  الذي  المكان  باعتباره  �صنة، 

اهلل ببناء الهيكل فيه.
الكلمة  "ال�صامريين" من  ا�صم  ا�صُتّق 
والتي  "�صامر"  ال��ق��دي��م��ة  ال��ع��ب��ري��ة 
والأ�صل  م��ح��اف��ظ،  اأو  ح��اف��ظ  تعني: 
العبري لهذه الكلمة هو "�صامريون" 
ب�صبب  "المحافظون"،  وت���ع���ن���ي: 
من  الأ����ص���ّح  الن�صخة  ع��ل��ى  حفاظهم 
التوراة والتي يفوق عمرها الألف عام، 

وتختلف تماماً عن الن�صخة التي بين 
اأيدي اليهود، ولذلك ي�صّمون حتى في 

اليهودية "المحافظين". 
اإنما ثمة خلط دائم بين هذه الطائفة 
ال�����ص��غ��ي��رة وب��ي��ن ال��ي��ه��ودي��ة، بحيث 
اأب���ن���اء ه���ذه الطائفة  ُي��ع��ت��ب��ر ال��ن��ا���ض 
ال�صامريون،  يرف�ض  بينما  ي��ه��وداً، 
ال�صامري،  ح�صني  ال��ك��اه��ن  بح�صب 
الطائفة  م��ت��ح��ف  وم���دي���ر  ال��ب��اح��ث 
فهم  التو�صيف،  ه��ذا  كهنتها،  واأح���د 

اإ�صرائيليين  اأن��ف�����ص��ه��م  ي��ع��ت��ب��رون 
ال�صيا�صي،  ولي�ض  الديني  بالمفهوم 
كونهم ال�صاللة الحقيقية ل�صعب بني 
الأرا�صي  دخولهم  ومنذ  اإ���ص��رائ��ي��ل. 
منف�صل  ب�صكل  يعي�صون  الكنعانية 
اإلى  بالن�صبة  فاليهودي  اليهود،  عن 

ال�صامري من�صّق عن الدين.

ال�شعر والمو�شيقى
على الرغم من العدد القليل لأفراد 

هذه الطائفة اإل اأن ُبعدها التاريخي 
ال�صعراء،  من  لجيل  منتجًة  جعلها 
منهم  بالعربية   كتبوا  الذين  �صواء 
تجدر  وهنا  القديمة،  بالعبرية  اأو 
اأن العبرية القديمة -  اإل��ى  الإ���ص��ارة 
العبرية  هي   - ال�صامريين  بح�صب 
التوراة،  ب��ه��ا  ن��زل��ت  ال��ت��ي  الأ���ص��ل��ي��ة 
التي  الحديثة  العبرية  اأن  في حين 
يتحّدث بها اليهود حالياً هي مزيج 
من الآ�صورية القديمة وبع�ض اللغات 

وكتابة،  نطقاً  الأوروبية،  واللهجات 
ت�صويرية  لغة  القديمة  فالعبرية 
حرف  ول��ك��ّل  ال��ح��رف،  كتابة  لجهة 
فيها دللة �صورة ترتبط في الغالب 

بع�صو من اأع�صاء ج�صم الإن�صان.
وي��ن��ق�����ص��م ال�����ص��ع��ر ل����دى اأب���ن���اء هذه 
والكاهن  الباحث  بح�صب  الطائفة، 
ع���ّدة:  اأق�����ص��ام��اً  ال�����ص��ام��ري،  ح�صني 
العربية  باللغة  فمنه ما هو مكتوب 
يتحّدث  ال���ت���ي  ال���ل���غ���ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
في  ال��ط��ائ��ف��ة  اأب���ن���اء  ويعتمدها  ب��ه��ا 
درا�صتهم  وف����ي  ال��ي��وم��ي��ة  ح��ي��ات��ه��م 
ال��ع��ل��م��ي��ة وغ���ي���ره���ا، وم��ن��ه��ا م���ا هو 
ومنها  القديمة،  بالعبرية  مكتوب 
م���ا ه���و م��ك��ت��وب ب��ال��ل��غ��ة الآرام����ي����ة، 
وب��ع�����ص��ه��ا م��ك��ت��وب ب���ا����ص���ت���راك بين 
لغَتْين من اللغات التي �صبق ذكرها. 
ال�صعر  ُيق�صم  المو�صوع  حيث  وم��ن 
هذه  واأه���م  ع���ّدة،  اأق�صاماً  ال�صامري 
الأق�صام: ال�صعر الديني الذي ُينظم 
)ُيكتب  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ت��رات��ي��ل  لأج����ل 
العربي  ال�صعر  القديمة(،  بالعبرية 
وال�صعر  مو�صوعاته،  تتعّدد  ال���ذي 
التاريخي الذي يروي تاريخ الطائفة 
ومالحمها )ُيكتب بالعبرية القديمة 

والآرامية(.
ُيكتب  ال�������ص���ام���ري  ال�����ص��ع��ر  اأغ����ل����ب 
للترانيم الدينية، والتي يتّم اإن�صادها 
منذ اآلف ال�صنين، وتحتوي تقريباً 
بالنغمة  وُيق�صد  نغمة.  األ���ف  على 
هنا، المو�صيقى ال�صوتية ال�صامرية، 
وال��ت��ي ه��ي م��ج��ّرد اإي��ق��اع��ات �صوتية 

تخرج من الحنجرة لها قافية ممّيزة 
ي��ت��ّم ت��ردي��ده��ا ع��ل��ى وت��ي��رة قيا�صية 
نعومة  منذ  الطائفة  لأف����راد  ُت��ع��ّل��م 
اأظفارهم، وُتعتبر هذه المقطوعات 
التي  الطقو�ض  م��ن  ج���زءاً  الدينية 
الطائفة على اختالف  اأبناء  يوؤّديها 
اأع��م��اره��م. وُت��رّت��ل ه��ذه الأن��غ��ام من 
اأدوات مو�صيقية م�صاعدة، وقد  دون 
اأبناء الطائفة في ما بينهم  تناقلها 
من جيل اإلى جيل، عبر 135 �صاللة، 

اإ�صرائيل  بني  �صعب  دخ��ول  منذ  اأي 
قبل  المقّد�صة  الكنعانية  الأرا���ص��ي 

3645 �صنة وحتى اليوم.
وكي ل تندثر مثل هذه المو�صيقى، 
ل����الأولد  وت��دري�����ص��ه��ا  تعليمها  ي��ت��ّم 
ال�������ص���ام���ري���ي���ن ب���ع���د ع���ودت���ه���م من 
اأكانت  ���ص��واء  الحكومية،  ال��م��دار���ض 
اأم  نابل�ض  ف��ي  فل�صطينية  م��دار���ض 
فليلتحقون   حولون،  في  اإ�صرائيلية 
بمدار�صهم  ي������وم  ك������ّل  ظ���ه���ر  ب���ع���د 
يتعّلموا  ك��ي  ال��خ��ا���ص��ة،  ال�����ص��ام��ري��ة 
العبرية القديمة والعادات والتقاليد 
والفولكلور ال�صامري، ومن �صمنها 
والمو�صيقى  ال�������ص���ام���ري  ال���ن���غ���م 

ال�صامرية.

وهذه المو�صيقى هي فولكلور يروي 
ع��ب��ر ق�صائد  ال�����ص��ام��ري��ي��ن  ح��ك��اي��ة 
باأحلى  ال��ط��ائ��ف��ة،  اأب����ن����اء  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
المو�صيقى  �صورها من خ��الل ه��ذه 
بالإ�صافة  وال����ع����ذب����ة،  ال����م����ج����ّردة 
والدينية  التاريخية  ق�صتهم  اإل���ى 
والتربوية، حيث يحفظونها بها عبر 
ال�صحيقة  الزمنية  الفترة  ه��ذه  ك��ّل 
في القدم، وثمة ما يزيد عن الألف 
نغمة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، 

يرّتلون معظمها من خالل ال�صلوات 
واأيام الحّل وفي المنا�صبات الدينية 

والدنيوية. 
ومن اأهم المنا�صبات التي ُتنظم لها 
ختان  ن�صيد  اإن�صادها:  يتّم  ق�صائد 
الطفل الذكر، ن�صيد زفاف ال�صامري 
العرو�صين(،  زف����اف  ل���دى  )ُت���رّت���ل 
تالوة ُترّتل لدى بداية ليلة ال�صبت، 
"يا  ن�صيد  )م��ن��ف��رد(،  البحر  ن�صيد 
هناء اأنف�صنا"، ن�صيد ا�صتغاثة، �صالة 
ع��ي��د ال��ف�����ص��ح، ت��رت��ي��ل ع��ي��د العر�ض 
الح�صاد،  عيد  في  ترّتل  )المظال(، 
بعظمة  تذكير  النبي،  لذكر  ت�صبيح 
النبي اإبراهيم، ت�صبيح لرّب العالمين 

وتعظيم للجبل المقّد�ض جرزيم.

ال�شاعر �شدقة ال�شامري
عدد  قلة  اإن  ح�صني  ال��ك��اه��ن  ي��ق��ول 
غالبيتهم  وك����ون  ال��ط��ائ��ف��ة،  اأف�����راد 
الديني  ال�صعر، وخ�صو�صاً  ينظمون 
وال��ت��اري��خ��ي م��ن��ه، ج��ع��ال م��ن ن�صبة 
ال�صعراء في الطائفة، اإذا ما قورنت 
بن�صبة ال�صعراء في اأي طائفة اأخرى، 

الأعلى على الإطالق.
ال�صاعر  الطائفة  �صعراء  اأه��م  وم��ن 
�صدقة  وه�����و  ال�������ص���ام���ري،  ����ص���دق���ة 

ال�صامري  ���ص��دق��ة  ب����ن  م��ن��ج��ا  ب����ن 
م����ن الأك�����اب�����ر ف����ي ���ص��ن��اع��ة الطب 
والمتمّيزين من اأهلها والأماثل من 
اأربابها. خدم الملك الأ�صرف مو�صى 
ابن الملك العادل اأبي بكر بن اأيوب 
وبقي معه �صنوات كثيرة في ال�صرق 
ال��خ��دم��ة، وكان  اأن ت��وف��ي ف��ي  اإل����ى 
ويكّرمه  يحترمه  الأ���ص��رف  الملك 
ك��ث��ي��راً، م��ع��ت��م��داً ع��ل��ي��ه ف��ي �صناعة 
الطب. وقد توفي في مدينة حران، 
وذكره ابن اأبي اأمّية في كتابه "عيون 
الأطباء" كاأحد  في طبقات  الأن��ب��اء 
علماء الطب والعلوم، بالإ�صافة اإلى 

كونه �صاعراً، ومن اأ�صعاره نقراأ:
وِلْم هجرا ِلْم �صّدني تيهاً  "�صلوه 

واأورث الجفن بعد الرقدة ال�صهرا
وق�د ج�ف�اني ب�ال ذن�ب ول �ص�ب�ٍب

وقد وفيت بميثاقي فِلْم غدرا
يا للرجال قفوا وا�صت�صرحوا خبري

مني فغيرَي لم ي�صدقكُم خبرا
اإن لنت ذًل ق�صا عزاً علّي واإن

دانيته باَن اأو اآن�صته نفرا
هذا هو الوّد عندي كيف عندكُم

ال�����ص��ادي ومن  ي�����ص��ت��وي  اأن  ه��ي��ه��ات 
�صدرا".

وفي ق�صيدة اأخرى يقول:
بالأقداِح الزمان  "اأنفي نكد 

فالراح قوام جوهر الأرواِح
فما يفلح من يظّل يوماً �صاحْي
اِح" اأو ي�صمع من زخارف الن�صّ

وله اأي�صاً:
العي�ض بماء و�صراْب "اأطفئ نكد 

فالدهر كما ترى خيال و�صراْب
واغنم زمن اللّذة بين الأتراْب

فالج�صم م�صيره كما كان تراْب".

ال�شاعر مهذب الدين يو�شف بن اأبي �شعيد
هو ال�صيخ الإمام العالم ال�صاحب 
ال��وزي��ر م��ه��ذب ال��دي��ن يو�صف بن 
ال�صامري،  خ��ل��ف  ب���ن  �صعيد  اأب����ي 

وقد اأتقن ال�صناعة الطبية وتمّيز 
الحكمية وا�صتغل بعلم  العلوم  في 
اأعلى  الف�صائل  ف��ي  وب��ل��غ  الأدب، 
الرتب، وكان كثير الإح�صان غزير 
�صائب  النف�ض  ف��ا���ص��ل  الم��ت��ن��ان، 
الطب  �صناعة  ق���راأ  وق���د  ال��ح�����ض، 
ال�صامري  اإب��راه��ي��م  الحكيم  على 
الحكماء"  ب�"�صم�ض  ال���م���ع���روف 
الملك  خ����دم����ة  ف����ي  ك������ان  ال�������ذي 
يو�صف.  ال���دي���ن  ���ص��الح  ال��ن��ا���ص��ر 

ومن �صعره:
الدهر يوماً �صاءني  "اإن 

فاإنه �صّر دهرا
واإن دهاني بماٍل

فقد تعّو�صت اأجرا
اهلّل اأغنى واأقنى

والحمد هلّل �صكرا".
...

ُينظم  ال�����ص��ام��ري  ال�صعر  ي���زال  وم���ا 
بلغات  ُيكتب  كونه  لكْن  اليوم،  حتى 
دينية  لترانيم  وُينظم  عربية،  غير 
اأن  كما  ال�صغيرة،  بالطائفة  خا�صة 
والت�صاقها  ال��ط��ائ��ف��ة  ح��ج��م  ���ص��غ��ر 
تنّقلها... ذلك  وع��دم  بجبل جرزيم 

كّله حال دون انت�صار هذا ال�صعر.

جبل جرزيم في نابل�ض، وهو الجبل المقّد�ض لدى ال�صامريين.

من اليمين: الكاهن ح�صني بجوار الن�صخة الأقدم من التوراة )يقّدر عمرها باأكثر من األف عام(، الكاهن ح�صني قارئاً يعلوه العر�ض، عدد من اأبناء الطائفة ال�صامرية.
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زّفته لي زوج��ت��ي، بعد م�صي فترة  ال��ذي  ك��ان للخبر 
م�صترك،  �صقف  تحت  واإقامتنا  ارتباطنا  على  وجيزة 
وقعه الخا�ض. ف�صرعنا منذ اللحظة الأولى في تهيئة 
الذين  الأزواج  جميع  ع��ادة  على  المنا�صبة،  والأج����واء  المكان 
الأ�صر  وتكوين  الأط��ف��ال  باإنجاب  الطويلة،  عالقاتهم  تتكّلل 
معتقدين اأنها ت�صّكل عالمة فارقة في مفهومها الأ�صرّي، من 
حيث التربية واأ�صاليب التعامل في ما بينهم، بعد اأن يكونوا قد 

�صئموا من تجاربهم في عائالتهم التي ن�صاأوا وترّبوا فيها.
لم تكد تم�صي ب�صعة اأ�صهر على خبر زوجتي حتى بداأت بتغيير 
اأ�صلوب تعاملها معي، مالحظاً بداية اأنها ل ت�صت�صيغ روؤيتي اأبداً 
العمل   وق��ت  م�صي  ال�صبر  بفارغ  وانتظاري  اإليها  �صوقي  رغ��م 
لروؤيتها والتمّعن ملّياً في �صكل بطنها وتكّوراته، والحجم الذي 
على  �صاهدناها  التي  الأدوار  لتمثيل  �صوقي  اإل��ى  اإ�صافة  بلغه، 
الممّثلين  من  اأزواج  ي��وؤدي  حيث  غيباً،  وحفظناها  التلفزيون 
الأول.  ولدهم  ق��دوم  ينتظرون  الذين  حياة  عن  تحكي  اأدواراً 
فلطالما رغبت في و�صع راأ�صي على بطنها ل�صماع ما يقوم به 
التحّدث عنه، وهل قام  ُنم�صي �صهراتنا في  اأن  اأو  الآت��ي،  ابننا 

بركلها؟، وعدد المّرات التي قام فيها بذلك.
الثالثة،  بيننا نحن  �صتن�صاأ  ثمة عالقة جميلة  اأن  اأعتقد  كنت 
لكن ل �صيء من ذلك قد ح�صل. فكّلما تقّدمت الأي��ام ازدادت 
كراهية زوجتي لي حتى اأنها لم تعد ت�صتطيع احتمال لمح ظّلي 
في المكان، اأو اأّي اأثر لي فيه حتى اأنها تجاوزت حدودها كثيراً 
اأ�صبحت ت�صع يدها فوق  اأنها  اإل��ى درج��ة  الأخ��ي��رة  الآون���ة  في 

لها  تاركاً  المنزل،  غ��ادرُت  اإثر ذلك  كّلما واجهتني! على  اأنفها 
ر�صالة تعّبر عن حّبي لها، راجياً لها ال�صالمة على اأمل العودة 
ف��ي اأ���ص��رع وق��ت ممكن. وك��ح��ّل م��وّق��ت اأق��م��ت عند �صديق لي. 
كلما عدت من عملي. فالحظُت ومنذ  ليلّياً  بها  اأت�صل  ورحت 
الت�صال الأول اأن في �صوتها خطباً ما، ف�صاألتها اإن كانت تعاني 
ذلك  اإن  بالقول  مكتفيًة  �صديداً،  نفياً  ذل��ك  فنفت  ال��زك��ام  من 

�صرعان ما �صيزول بمجرد اإقفالي �صّماعة الهاتف.
اأن  اإل��ى  ات�صالتي  اأي��ام  بين  اأب��اع��د  �صرُت  اأي�صاً  عنها  تخفيفاً 
في  زوجتي  اأن  اإث��ره  على  فعلمت  ليلة  ذات  الهاتف  جر�ض  رّن 
نتيجتها  ك��ان��ت  قي�صرية  لعملية  خ�صعت  وق���د  الم�صت�صفى، 

اإنجابها ولداً جمياًل ومعافى.
ذهبت ب�صرعة اإلى الم�صت�صفى، وعدُت زوجتي التي ما اأن راأتني 
حتى اأ�صاحت بوجهها عّني، فقّررت وعلى عجل تركها في حالها 
والذهاب لزيارة مولودنا الأول، الذي ما اأن راآني حتى اأجه�ض 
في بكاء غريب لم اأ�صمعه من طفل قّط. فبذلت المحاولة تلو 
باءت  محاولتي  اأن  اإل  البكاء  ه��ذا  ع��ن  يكّف  لجعله  الأخ���رى 

بالف�صل. فن�صحتني الممّر�صة بالخروج وتركه ل�صاأنه.
ا�صتمّر الو�صع على حاله طيلة الفترة التي اأم�صتها زوجتي في 
اأق�صد المنزل بعد ذلك  اأن  الم�صت�صفى. واقت�صت هذه الحالة 
واإّياهم منفردين. ولم يكن من الممكن ال�صتمرار في العي�ض 
و�صط اأجواء كهذه. فقّررت الرحيل على عجل والإقامة بعيداً 
عنهما لأجل طويل هذه المّرة، والكتفاء بالتوا�صل معهم عبر 

ّية بين وقت واآخر...  كتابة ر�صائل ن�صّ

ترجمة: اأدوني�ص
اإعداد: تّمام تاّلوي

�صعراء  الأ�صدقاء،  �صوؤال  �صنوات طويلة من  بعد 
التي وقعت  المخطوطة  عن هذه  ومترجمين، 
الم�صني عن �صاحبها، وبعد  والبحث  بين يدي، 
اإ�صابتي بالياأ�س من التو�ّصل اإلى معرفته، قّررُت 
ن�صرها كما هي، لول ح�صول المفاجاأة. ففي لقاء 
�صاألته  اأدوني�س  بال�صاعر وال�صديق  اأخير جمعني 
بثقافته  لعلمي  بيليتي�س"،  "اأغاني  عن  فيه 
الفرن�صية الوا�صعة، فاجاأني بقوله: "اإنها الأغاني 
التي ترجمُتها اأثناء وجودي في �صجن المّزة منذ 
56 عاماً، واأذكر اأني ا�صتعملت الحبر الأخ�صر في 
اإلى  بحاجة  كمخطوطة  بقيت  لكنها  ت�صطيرها، 
الكثير من التنقيح وال�صغل وقد �صاعت". وفور 
�صماعي ذلك اأخرجت المخطوطة من حقيبتي غير 
مهتّم اإلى لون الحبر الذي ُكتبت فيه. وبده�صة 
قاً وقارئاً  بالغة راح اأدوني�س يقّلب اأوراقها، مدقِّ
اأجزاءها، اإلى اأن قال لي: "هذا لي�س خّطي، لكنها 
بكّل تاأكيد ترجمتي، ويبدو اأن اأحداً ما ن�صخها عن 

م�صّودتي، و�صّربها بطريقة ما".
اأجزاء  ن�صر  عزمي  وعن  بها،  فعلُته  عّما  اأخبرته 

منها، فاأبدى موافقته التاّمة.
ت. ت

ار عادل ن�شّ

اأختلف  "قد  لفولتير:  واح��دة  �صهيرتان،  مقولتان 
بحياتي  للت�صحية  م�صتعد  لكني  ال���راأي،  في  معك 
"راأيي  ال�صافعي:  راأيك"، وثانية لالإمام  لتعّبر عن 
�صواب يحتمل الخطاأ وراأيك خطاأ يحتمل ال�صواب"، عبرتا - 
ب�صكل فكاهي - راأ�صي ذلك اليوم واأنا في طريقي اإلى الم�صفى 

م�صتقاًل �صرفي�ض خّط "قدم ع�صالي".
فعلى عادة معظم �صائقي هذا الخط الذين ي�صعون في مثل 
هذا الوقت خطباً دينية من مختلف الأ�صكال والأن��واع، كان 
ال�صائق ي�صع خطبًة ُم�صّجلة، لكن هذه الخطبة كانت تتحّدث 
هذه المّرة عن الزواج، بل تحديداً عن ممار�صة الجن�ض فيه، 
وقد مّهد ال�صيخ الخطيب لذلك بعبارة "ل حياء في الدين"، 
معتبراً "نكاح الزوجة يجلب الح�صنات وو�صعه )الع�صو( في 

غير الزوجة يجلب ال�صيئات"!
ولأني كنت اأجل�ض قرب ال�صائق، الذي يبدو متدّيناً نظراً اإلى 
اأنه كان يختل�ض النظر في المراآة  اإلى  طول لحيته، انتبهت 
فخذيه  بين  م��ا  "مداعباً"  الخلف  ف��ي  تجل�ض  �صبية  اإل���ى 

خفيًة! 
- األي�ض من المفتر�ض اأن ترّكز في الخطبة؟!

- حافظها يا اأ�صتاذ!
- ولماذا ت�صعها اإذاً؟

- لآخذ ح�صنات اإ�صماعها لالآخرين!
- وماذا عن يدَك التي كانت بين فخَذْيك؟

- �صيئات هذا اأقّل من ح�صنات الخطبة!

عبد الوهاب عّزاوي

"حفلة �صيطانية" لجورج بازاليت�ض.
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لكن لي�ض الآن، فلقد ا�صتيقظت 
لم  واأّم���ي  ال��وق��ت،  قبل  ال�صم�ض 

ت�صتيقظ بعد. 
)6( الأزاهير

يا عرائ�ض الغابات والينابيع
الكريمات.  ال�����ص��دي��ق��ات  اأي��ت��ه��ا 
وِجئن  ت��خ��ت��ب��ئ��ن،  ه��ه��ن��ا. ل  اأن����ا 
ل��م�����ص��اع��دت��ي، ف���اأن���ا م��ت��ع��ب��ة من 

الزهور الكثيرة التي جنيتها. 
الغابات  بين  اأنتقي من  اأن  اأري��د 
كّلها عرو�صاً �صغيرة ذات ذراعين 
�صعرها  ف��ي  اأ���ص��ع  م��رف��وع��ت��ي��ن، 

اأكبر وردة معي.
من  الكثير  قطفت  فقد  ان��ظ��رن 
لي  تحزمنها  ل��م  واإذا  ال��ح��ق��ول، 

باقة فلن اأ�صتطيع نقلها 
بذات  ف�����ص��اأ���ص��ّه��ر  رف�����ص��ت��ّن  واإن 

ال�صعر البرتقالي بينكن
فقد راأيتها اأم�ض في و�صع عاهر 

مع لمبروزاتي�ض في الغابة. 
)7( قلق

ارتميُت في ح�صنها باكية
و�صعرْت طوياًل بدموعي الحاّرة 

ت�صيل على كتفيها،
قبل اأن تتركني عّمتي اأحكي: 

"واح�صرتاه. ل�صت بعد اإل طفلة 
وال�صباب ل ينظرون اإلّي

ف��م��ت��ى ي�����ص��ي��ر ل���ي م��ث��ل��ك نهدا 
ثوبي  ب���ه���م���ا  ي���ت���ق���ّب���ب  ����ص���ب���ّي���ة، 

وُيغريان بالقبلة؟ 

ف�صوليتان  ع��ي��ن��ان  لأح���د  لي�ض 
حين ينزلق ف�صتاني، 

ول اأحد يلتقط زهرة ت�صقط من 
�صعري، ول اأحد يهّددني بالموت 

اإذا ا�صت�صلم فمي اإلى اآخر..." 
واأجابتني بحنان: "اأيتها العذراء 
ال�����ص��غ��ي��رة ي���ا ب��ي��ل��ي��ت��ي�����ض، اإن���ك 

تنحبين كهّرة في �صوء القمر،
وتقلقين بال �صبب،

ل�صَن  ق��ل��ق��اً  الأك���ث���ر  ال��ب��ن��ات  اإن 
الأ�صرع زواجاً".
)8( المقارنات

يا  ال�صغير،  الع�صفور  اأيها  غ��نِّ 
ع�صفور قبر�ض،

غ������نِّ م���ع���ن���ا رغ���ب���ات���ن���ا الأول��������ى، 
فلل�صبايا ربيع كما لالأر�ض، 

وليل اأحالمنا كّلها يقترب ونحن 
في ما بيننا نلغط به.

���ص��وي��ة محا�صننا  ن��ق��ارن  اأح��ي��ان��اً 
التي  و�صعورنا  ج��داً،  المتمايزة 
التي  ونهودنا  طويلة،  اأ�صبحت 
ونقارن  بعد...  �صغيرة  تزل  لّما 
الالبدة  الد�صمة  كذلك فروجنا 
كال�صمانى تحت الزغب النابت. 

البارحة  قهرت  الناحية  وب��ه��ذه 
ميالنتو التي تكبرني. 

ك��ان��ت م���زه���ّوة ب�����ص��دره��ا الذي 
ن��م��ا خ���الل ث��الث��ي��ن ي��وم��اً، وقد 
دعتني فتاة �صغيرة، واأنا اأعر�ض 

غاللتي ال�صدية. 
ل���م ي��ك��ن اإن�������ص���ان ي�����ص��ت��ط��ي��ع اأن 
اأمام  وه��ي  اأن��ا  تعّرينا  يرانا فقد 
علّي  تفوز  كانت  وحين  الفتيان، 
في  ك��ث��ي��راً  اأف��وق��ه��ا  كنت  بناحية 

النواحي الأخرى. 
ال�صغير  ال��ع�����ص��ف��ور  اأي���ه���ا  غ����نِّ 
ي���ا ع�����ص��ف��ور ق��ب��ر���ض غ����نِّ معنا 

رغباتنا الأولى. 
)9( الخاتم الرمزي

العائدون  الم�صافرون  يتحّدث 
من �صارد�ض 

التي  وال���ج���واه���ر  ال���ع���ق���ود  ع���ن 
ُتثقل الن�صاء في ليديا من اأعلى 

الراأ�ض اإلى اأخم�ض القدم، 
و�صبايا بالدي ل يلب�صن الأ�صاور 
اأ�صابعهن  ل��ك��ن  الأك���ال���ي���ل،  ول 
على  ُنق�ض  ف�صّية  خواتم  تحمل 

قلوبها مثلث الآلهة
اإل��ى الخارج  ُي��درن راأ���ص��ه  عندما 
عن  يبحثن  اأن��ه��ن  بذلك  يعنين 
اإلى  ُي��درن��ه  ال��ح��ب، وعندما  اإل��ه 
اأنهن  ب���ذل���ك  ي��ع��ن��ي��ن  ال����داخ����ل 
يوؤمنون  وال���رج���ال  ب���ه.  ظ��ف��رن 

بذلك، بينما الن�صاء ل يوؤمّن 
اأم���ا اأن���ا ف��ال اأب��ال��ي ف��ي اأي جهة 
الحب  اإل��ه  لأن  ال���راأ����ض...  يكون 
يعرف كيف يفلت ب�صهولة ولأنه 

دائماً �صعب المنال. 

)10( الحكايات
يحّبونني.  ال�����ص��غ��ار  الأط����ف����ال 
ي�صرعون  ي��ل��م��ح��ون��ي  اأن  وم��ن��ذ 
اإلّي ويتعلقون بثوبي ويح�صنون 

فخذي باأذرعهم ال�صغيرة. 
كّلها  يقّدمونها  زه��وراً  جنوا  اإذا 
اأم�صكو جعاًل ي�صعونه  اإلي، واإذا 
معهم  ي��ك��ن  ل���م  واإذا  ي����دي،  ف���ي 
ويجل�صونني  يداعبونني  �صيء، 

قبالتهم
وجهي  على  يقّبلونني  وحينئذ 
نهدّي  على  ب��روؤو���ص��ه��م  وي��ل��ق��ون 
واأنا  بعيونهم،  اإل���ّي  ويتو�صلون 

اأعرف جيداً ماذا يعني ذلك. 
فهم يقولون: يا بيليتي�ض الغانية 

اأعيدي علينا، فنحن مهّذبون
بري�صيو�ض  البطل  تاريخ  اأعيدي 

اأو موت ال�صغيرة هيللي. 
)11( ال�شديقة المتزوجة

كانت اأّمي واأّمها حاملَْين بنا في 
وقت واحد. 

وقد تزّوجت هذا الم�صاء، تزّوجت 
ميلي�صا اأغلى �صديقاتي.

دربها،  ع��ل��ى  ت�����زال  م���ا  ال�������ورود 
والم�صاعل لّما تنطفئ بعد. 

عدت اأنا واأّمي من الدرب نف�صها 
وحلمت: "كما حدث اليوم يمكن 
اأن يحدث لي كذلك، هل اأنا الآن 

حقاً كبيرة؟" 
والغناء  وال���م���زام���ي���ر  ال���م���وك���ب 
ال����ع����رائ���������ص����ي وع������رب������ة ال��������زوج 
ال���م���زّه���رة... ه���ذه الأع���ي���اد كّلها 
اأغ�صان  ب��ي��ن  ح��ول��ي  ���ص��ت��ع��ر���ض 

الزيتون ذات م�صاء. 
وم���ث���ل م��ي��ل��ي�����ص��ا، وف����ي م��ث��ل هذه 
نف�صي  �صاأك�صف  نف�صها،  ال�صاعة 
اأم�����ام رج����ل، ���ص��اأع��رف ال��ح��ب في 
الليل، وبعد ذلك �صيكون لي اأطفال 

يتغّذون من نهدّي المكتنزين.
)12( اإلى نهديها

يا لحم الزهر يا نهدّي. كم اأنتما 
مليئان باللذة وعارمان. 

اأنتما  اأن��ام��ل��ي ك��م  ي��ا ث��دي��ّي بين 
الحرارة  من  فيكما  وكم  لدنان، 

الوثيرة والأريج الغني. 
مجّلدين  كنتما  م�����ص��ى  م��ا  ف��ي 
ك��ت��م��ث��ال، وج��ام��دي��ن ك���رخ���ام ل 
يح�ّض، ومنذ اأن تلّينتما اأحببتكما 

اأكثر اأنتما يا الحبيبين. 
�صكلكما الناعم المكتنز هو مجد 
�صدري الأ�صمر، و�صواء خّباأتكما 
اأو عّريتكما،  تحت �صبكة الذهب 

فاأنتما تتقّدماني ببهائكما. 
�صعيدين،  الليلة  ه��ذه  اإذاً  ك��ون��ا 
واإذا كنت اأبتكر دعابات فهي لكما 

وحدكما حتى ال�صباح... 
مع  الليلة  ه��ذه  تنام  بيلتي�ض  اإن 

بيلتي�ض. 

)13( ال�شديقة المالطفة
دامت العا�صفة طوال الليل 

ذات  �صيليني�ض  ع��ن��دن��ا  وك���ان���ت 
ال�صعر الجميل تغزل معي

ونمنا  الوحل  من  خوفاً  فبقيْت 
معا في �صريري ال�صغير 

يظّل  تنام حبيبتان معاً  وعندما 
النعا�ض على الباب. 

قولي  ب���ي���ل���ت���ي�������ض  ي�����ا  "قولي 
وتركْت  تحّبين؟"...  م���ن  ل���ي 
فخذها ينزلق على فخذي وهي 
وهم�صت:  ب���ل���ط���ف،  ت��ن��اغ�����ص��ن��ي 
تحّبين،  من  بيلتي�ض  يا  "اأعرف 

اأغم�صي عينيك فاأنا ليكا�ض" 
اأرى  األ  اأم�����ّص��ه��ا:  واأن���ا  فاأجبتها 
اأن���ك ف��ت��اة! اأن���ت تمزحين  ج��ي��داً 

في وقت لي�ض للمزاح.
ليكا�ض  اأن���ا  ح��ق��اً  اأردف����ت:  لكنها 
فها  ج��ف��ن��ي��ِك...  تطبقين  ح��ي��ن 

يداه، وها ذراعاه. 
وه�����ك�����ذا ب�����ك�����ّل ح�����ن�����ان اأر������ص�����ت 

هواج�صي بوهم فريد. 
)14( مباراة الكعاب

كنا نحّبه نحن الثنتين، فتبارينا 
ب��ه، وك��ان��ت م��ب��اراة كبيرة  للفوز 

ح�صرتها كثير من ال�صبايا. 
وف��ي ال��ج��ول��ة الأول����ى ك��ان��ت هي 
بخ�صارتي  و����ص���ع���رُت  ال���راب���ح���ة، 
وبداأنا  الآل���ه���ة،  اإل����ى  ف��اب��ت��ه��ل��ُت 
فربحُت...  ال��ث��ان��ي��ة...  ال��ج��ول��ة 

ربحُت الحبيب الذي نتنازعه. 
يمتقع  وجهها  راأي���ت  وق��د  لكني 
في  وهم�صت  عانقتها  وي�صفر، 
"ل  وحدها:  تم�صعني  كي  اأذنها 
ال�صغيرة،  ال�صديقة  اأيتها  تبكي 

ف�صنتركه يختار اإحدانا". 
)15( المزمار

اأهداني  هيا�صتير  حفالت  لأجل 
الجميل  ال��ق�����ص��ب  م���ن  م���زم���اراً 
ال�صقل... ل�صق بال�صمع الأبي�ض 

الحلو على �صفتي كالع�صل. 
على  اأجل�ض  واأن��ا  اللعب  يعّلمني 
قلياًل  م�صطربة  لكني  ركبتيه، 
ف��ه��و ي��ل��ع��ب ب���ه ب���ع���دي... يلعب 

بهدوء حتى ل اأكاد اأ�صمعه.
لي�ض لدينا �صيء لنتحّدث به ما 
دمنا قريَبْين الواحد من الآخر 
تتجاوب،  اأن  تريد  اأغنياتنا  لكن 
�صفاهنا  ك��ان��ت  دور  ب��ع��د  ودوراً 

تتالقى على المزمار.
الع�صافير  غناء  وه��ا  النهار  جنح 
الخ�صر يبداأ مع الليل، ولن ت�صّدق 
اأّم��ي اأن��ي مكثت ه��ذه ال��م��ّدة كّلها، 

واأنا اأبحث عن زّناري ال�صائع.
)16( الكاأ�ص

وحيدة  مقبلة  ليكا�ض  لمحني 
األب�ض غاللة ب�صيطة لأن النهار 

اأن ُيخرج نهدي  كان حاراً، فاأراد 
الذي كان مخبوءاً. 

تناول قلياًل من الخزف الناعم، 
الخفيف،  الطري  بالماء  عجنه 
وحين �صغطه على ب�صرتي، كنت 
اأح�ّض اأني اأ�صعف بمقدار ما كان 

هذا التراب بارداً. 
كاأ�صاً  المفرغ  نهدي  م��ن  وعمل 
في  وو�صعها  ���ص��ّرة،  ذات  م����دّورة 
ونق�صها  ت���ج���ّف  ك����ي  ال�����ص��م�����ض 
الحديدي  وال��ت��راب  ب���الأرج���وان 

وهو يعت�صر حوله الزهور
وبعد ذلك ذهبنا اإلى النبع؛ نبع 
ال��ع��رائ�����ض، ورم��ي��ن��ا ال��ك��اأ���ض في 
المجرى، ور�صقنا معها قرنفاًل. 

)17( الندامات
ال����ب����داي����ة، وغمر  اأج������ب ف����ي  ل����م 
الخجل وجهي، واآلمت نهدي دقات 
قلبي. كم قاومت. قلت: كال كال. 
واأرج��ع��ت راأ���ص��ي اإل��ى ال����وراء، فلم 
اأدرك  وما  �صفتّي،  القبلة  تتجاوز 

الحب ركبتّي المتال�صقتين. 
حينئذ ا�صت�صمحني وقّبل �صعري، 
واأح�ص�صت بنف�صه الحاّر وم�صى. 
واأنا الآن وحيدة، اأطوف بب�صري 
والغابة  ال����ف����ارغ  ال���م���ك���ان  ف����ي 
الم�صحرة، والأر�ض الموطاأة...

الندم،  ح��ت��ى  اأ���ص��اب��ع��ي  اأع�������ض 
واأخنق �صرخاتي في الع�صب. 

)18( اإلى الغا�شالت
اإنكن  تقلن  ل  الغا�صالت  اأيتها 

راأيتنني 
اإن����ي اإل��ي��ك��ن اأف����يء ف��ال تخبرن 
اأح������داً. ج��ل��ب��ت ل��ك��ّن ���ص��ي��ئ��اً بين 
اإنني ك�صو�ض  غاللتي ونهدي. 

اأجروؤ  كنت  اإذا  اأدري  ول  مجفل 
اأن اأبوح لكّن

وقلبي يدّق كما لو اأني اأموت.
اأجلبه،  ال���ذي  ذاك  غ��ط��ائ��ي  اإن���ه 
غ�����ط�����اء ������ص�����ري�����ري و�����ص����رائ����ط 

فخذي...
وحّق  ال��دم،  ترين  ترين:  فاأنتن 

اأبوللو، كان ذلك رغماً عني.
لقد قاومت. قاومت جيداً. لكن 

الرجل المحّب اأقوى منا 
اإغ�صلنها جيداً ول تّدخرن الملح 

والحّوار...
�صاأ�صع لأجلكن اأربعة فلو�ض على 

قدَمي اأفروديت 
ودرهماً من الف�صة اأي�صاً.

)19( اأغنية
ح��ي��ن ع���اد خ���ّب���اأُت وج��ه��ي بيدّي، 
من  �صيئاً.  تخافي  ل  ل��ي:  ف��ق��ال 
الليل  راآن����ا،  وم��ن  بقبلتنا،  ع��رف 

والنجوم وال�صحر والقمر: 
البحيرة،  ف���ي  ت����م����راأى  ال��ق��م��ر 
ال�صف�صاف،  تحت  للماء  وقالها 
للمجداف،  قالها  البحيرة  وماء 

143 ق�صيدة من الأ�صعار  ت�صّم  بيليتي�س" مجموعة  "اأغاني 
الإيروتيكية، بالإ�صافة اإلى ثالثة تاأريخات اأو بالأحرى منقو�صات 
 ،)1925 �صريحية في رثاء الذات لّفقها بيار لوي�س )1870 - 
اآنذاك،  كبرى  �صّجة  مثيرًة  1894م  عام  باري�س  في  وُن�صرت 
ُوجدت  وثقافياً  اأدبياً  ومهم  غابر  زمن  من  ق�صائد  باعتبارها 

محفوظة في مكان �صّري من دون نق�س اأو ت�صويه.
�صافو  اأ�صعار  نمط  على  مكتوبة  ح�ّصية  ق�صائد  الكتاب  ي�صّم 
ال�صهيرة، وتقول المقّدمة اإن هذه الأ�صعار ُوجدت على جدران 
تدعى  قديمة  يونانية  امراأة  كتبتها  قبر�س،  القبور في  اأحد 
وا�صتهّل  �صافو،  عا�صرن  اللواتي  الغواني  اإحدى  بيليتي�س، 
لوي�س الكتاب بف�صل �صغير عن حياتها. وقد ا�صتطاع الكتاب بعد 
ن�صره اأنذاك ت�صليل حتى الخبراء الأكثر براعة في المخطوطات 
التاريخية. لقد زعم لوي�س اأن هذا الكتاب هو الوعاء الذي �صّبت 
فيه هذه ال�صاعرة اأفكارها واأحا�صي�صها العاطفية، واأوردت فيه 
الكثير من الحوادث العامة التي مّرت بها منذ طفولتها في 
الأخيرة.  حياتها  �صنوات  في  وكدرها  وحدتها  حتى  بامفيليا، 
وبالرغم من اأن الق�صم الأعظم من "الأغاني" ق�صائد اأ�صيلة 
اإبداعياً، اإل اأن عدداً من الق�صائد الأخرى لي�صت �صوى اإعادة �صوغ 
ا�صتعار  لوي�س  اأن  كما  البالطيين"،  "اأنطولوجيا  من  لق�صائد 

بع�س الأبيات من �صافو نف�صها. 
الرقيقة والنمط  الح�ّصية  الق�صائد في حّد ذاتها توليفة من 
ال�صعر،  في  البرنا�صية  المدر�صة  طريقة  على  التثقيفي 
التي  الفرن�صي  لل�صعر  الخافتة  النبرة  تاأثير  تحت  والواقعة 
لم ي�صتطع لوي�س الهرب منها. وكي ي�صفي لوي�س طابع 
باإيراد  قام  فقد  المزّور  عمله  ب�صحة  الثقة  يزيد  اأو  الأ�صالة، 
بع�س الق�صائد في الفهر�س كعناوين فقط وكتب اإلى جانبها 
عبارة "غير مترجمة". كما قام بتلفيق ق�صم كامل في الكتاب 
موؤّرخ وهمي  اإلى  اإياه  نا�صباً  بيليتي�س"،  "حياة  عنوان  تحت 
من �صنيع خياله الخا�س هو ال�صيد غ. هايم المكت�صف ل�صريح 
بيليتي�س. اإل اأن لوي�س اأظهر في هذا العمل معرفة عظيمة 
بالثقافة اليونانية القديمة، بدءاً بالألعاب التي مار�صها الأطفال 
مثل "تورتي تورتو"، وانتهاًء بالطريقة التي كان اليونانيون 

يدهنون بها اأج�صادهم بالعطور.
كل  دوائر،  ثالث  اإلى  مق�ّصمة  الأغاني  لهذه  الأ�صا�صية  البنية 
الأغاني  طور  بيليتي�س:  حياة  من  طوراً  تمّثل  منها  واحدة 
الرعوية في بامفيليا، الطفولة، والمواجهة الأولى للجن�س. 
ال�صهوانية  في  والنغما�س  ميتيلين  في  المرثيات  طور 
الحكمة في  الثالث يمّثل ق�صائد  ال�صحاقية. والطور  المثلية 
جزيرة قبر�س وحياتها كمحظّية اأو موم�س. كّل دائرة تتطّور 
�صوب خاتمة �صوداوية، وكّل خاتمة تومي اإلى ف�صل جديد اأكثر 
خبرة ون�صجاً في العواطف وال�صتك�صاف الجن�صي )واحدة من 
الماآثر التقنّية للوي�س تجّلت في توافق نمو بلتي�س ون�صجها 
الألوهية  اإلى  روؤيتها  تغّيرات  مع  العاطفية،  وتعقيداتها 
والعالم من حولها(. بعد مغادرتها بامفيليا وميتيلين اأ�صبحت 
بيليتي�س م�صغولًة بالأ�صئلة الإ�صكالية التي ت�صير اإلى اتجاه اآخر، 
وعرائ�س  بالآلهات  الم�صكون  الميثولوجي  العالم  عن  بعيداً 
الماء. وهذا التغيير ربما يكون انعكا�صه الأف�صل المتمّثل في 
"قبر  ق�صيدتها  في  الماء  وعرائ�س  لالآلهات  الرمزي  الموت 

العرائ�س". 
مت�صّمنًة  الكتاب  من  ثانية  طبعة  ُن�صرت   1928 العام  في 
مع  الحال  هو  وكما  الأول��ى.  الطبعة  من  محذوفة  مقاطع 
اأغاني �صافو، توّجهت اأغاني بيليتي�س في خطابها العام اإلى 
ب�صحيفة  اأ�صبه  الكتاب  واأ�صبح  والفتيات.  الن�صاء  بين  الحّب 
ل�صحاقيات  ال�صّري  العالم  في  اأثرها  ُيقتفى  مقّد�صة  دينية 
القرن الع�صرين، ولم تتّم اإعادة طبعه ر�صمياً اإل مّرة واحدة 
الفرن�صية  الن�صخة  المن�صرم.  القرن  �صبعينيات  في  فقط؛ 
الث�انية المو�ّصع�ة اأُعيد طبعها ك�صورة طبق الأ�صل في اأميركا 
)"دار دوفر"( في الن�صف الثاني من القرن الع�صرين، وُكتب 
على �صفحة العنوان: "هذا الكتاب ال�صغير في الحّب القديم 

مكّر�س بكّل اإجالل اإلى الن�صاء ال�صابات لعالم الم�صتقبل". 
الأولى  ال�صحاقية  المنّظمات  اإحدى  قامت  عاماً  �صبعين  بعد 
"فتيات  هو  منّظمتها  على  فريد  ا�صم  باإطالق  العالم  في 
اأُ�ّص�صت هذه المنظمة عام 1955 في �صان  بيليتي�س"، وقد 
فران�صي�صكو، وكانت مكاناً لل�صحاقيات يلتقين فيه خالل عملهن 
على تعزيز قبولهن كفتيات �صرعيات في المجتمع. في العام 
اأ�صدقاء لوي�س المقّربين منه  اأحد  1897 قام كلود ديبو�صيه 
بتاأليف ثالث مقطوعات مو�صيقية م�صتوحاة من ثالث ق�صائد 
العام  العرائ�س". وفي  "المزمار" و"الفار�س" و"قبر  هي: 
من  "بيليتي�س"  بعنوان  �صينمائي  فيلم  اإ�صدار  تّم   1977
توقيع المخرج ديفيد هاميلتون، لكنه لم يتطّرق كثيراً اإلى 
لوي�س، بل رّكز ب�صكل اأ�صا�صي على ن�صاء القرن الع�صرين وعلى 
تنبيههن اإلى اأحا�صي�صهن الجن�صية. كما تّم التعبير عن "اأغاني 

بيليتي�س" في الفن الت�صكيلي ب�صكل وا�صع بوا�صطة عدد كبير 
لكن  اإيكارت،  لوي�س  واأ�صهرهم  الإيروتيكيين،  الفنانين  من 
الر�صومات الأكثر انت�صاراً كانت تلك التي ن�صرها ويلي بوغاني 
عام 1926 في ن�صخة نيويورك التي تّم تداولها ب�صكل خا�س 
مع  الدقة  عالي  فني  باأ�صلوب  ر�صمها  تم  حيث  ونخبوي، 

توريات ب�صرية جن�صية هائلة.
زمنياً  مت�صل�صلة  بطريقة  مكتوبة  بيليتي�س"  "اأغاني  اإن 
يبداأ  ال�صتثناءات.  بع�س  عدا  المتخّيلة،  حياتها  اأحداث  بح�صب 
المخطوط بالأنا�صيد )التاأريخات( الثالثة المكتوبة على تابوت 
بيليتي�س. تليها ق�صائدها الأولى التي تتحّدث عن طفولتها، 
وال�صباب  ال�صبا  مرحلة  اإلى  تحولتها  عن  بعدها  تتحّدث  ثم 
في ق�صائدها الالحقة، وعن حّبها الأول، ورغبتها في الزواج 
التي  الق�صائد  اإلى  ن�صل  ذلك  بعد  الفتيات.  من  كقريناتها 
تتحّدث فيها عن عالقتها بمينا�صيديكا، باأدّق التفا�صيل واأكثرها 
حميمة و�صعرية. وتاأتي الق�صائد التي ت�صكو فيها األم الفراق 
بعدما هجرتها مينا�صيديكا واأحّبت رجاًل كما يبدو، وهذه الق�صائد 
بالغة الرهافة وال�صفافية. ثم تاأتي ق�صائد عالقتها بجيرينو... 
حياة  �صيرة  تروي  وكاأنها  ومتجاورة،  كثيرة  الق�صائد،  وتتالى 
كاملة، و�صوًل اإلى مرحلة �صيخوختها، حيث ترف�س العتراف 
ب�صيخوخة ج�صدها كما نرى في واحدة من اأجمل اأغانيها تقوم 
فيها بمخاطبة �صاب ما وتغويه بخبرتها في فّن الحب التي 
تفتقدها ال�صبايا �صغيرات ال�صن: "اأيها الفتى ل تعبر دون اأن 
تحّبني/ فاأنا ما اأزال جميلة في الليل/ و�صترى كم هو خريفي 

اأكثر دفئاً من ربيع اأي امراأة اأخرى".
هكذا يتوالى ال�صحر و�صوًل اإلى التراتيل الجنائزية التي ترثي 
ل  مينا�صيديكا/  اأحّبته  الذي  الحلو  الوجه  "اأيها  �صبابها:  بها 

اأ�صّدق/ ل اأقدر اأن اأ�صّدق/ اأنك الآن وجهي".
وبالعودة اإلى ما ورد عن حياتها بقلم الكاتب الأ�صلي، ن�صعر 
تماماً بذلك الزمن الذي ينظر فيه المجتمع - مجتمع الكاتب 
الن�صاء  بين  المثلية  العالقة  اإلى  اإدان��ة  نظرة   - الأق��ّل  على 
الكاتب مع ذلك يبّرر  العاهرات، لكن  اأو  الغانيات  واإلى و�صع 
هذه الم�صاألة ب�صرَطْيها الزمني والعقائدي في الفترة التي 
عا�صت فيها بيليتي�س، معتبراً اإياها نوعاً من الحب العذب الذي 
يبّرر  كما  لديهن.  اأزواج  ل  اللواتي  العازبات  الن�صاء  ابتدعته 
عك�س  على  مقّد�صاً  دينياً  واجباً  كان  باعتباره  العاهرات  و�صع 
و�صعهن المنحط والمعزول في زمنه. اإل اأن انبهاره ال�صديد 
وبين  حياتها  بين  غير منطقي  ربطاً  يربط  جعله  ببيليتي�س 
ة فرتيه، ليخل�س بطريقة غير مقنعة اإلى اأن فرتيه هي  ق�صّ
نف�صها بيليتي�س، ول حجة لديه في ذلك �صوى حّبه لبيليتي�س 
اأي�صاً، يقع لوي�س في تناق�س كبير  وغرابة �صيرورة حياتها. 
عندما يذكر في البداية اأن بيليتي�س تعّلمت كتابة ال�صعر ووزنه 
لمراأة  كيف  ليت�صاءل:  النهاية  في  ليعود  �صافو،  من  اإيقاعياً 
وفق  ال�صعر  كتابة  تتعّلم  اأن  الجبال  من  وراعية  بامفيلية 

الإيقاعات ال�صعبة، مبّرراً الحالة الأخيرة تبريراً �صطحياً.
وكما �صبق اأن قلنا، ا�صتعمل لوي�س بع�س �صطور �صافو، لكنه 
اأي�صاً وفي حر�صه على اإتقان اللعبة ربط بين �صخ�صيات حقيقية 
عا�صرتها �صافو وبين بيليتي�س، فا�صتخدم �صخ�صية مينا�صيديكا 
التي كتبت عنها �صافو ليجعل منها ع�صيقة لبيليتي�س. تقول 
�صافو: "على الرغم من رعونتها/ فاإن لمينا�صيديكا ج�صداً/ اأكثر 
فتنة من ج�صد جيرينو اللدن". كما ا�صتخدم �صخ�صية جيرينو 
"اأتظنين  نف�صها وجعل بيليتي�س تخاطبها في ق�صائد عّدة: 
اأن الحب ت�صلية؟/ اإنه يا جيرينو مهّمة �صعبة/ وهو من بين 
جميع المهّمات اأق�صاها/ ا�صتيقظي فال يجوز اأن تنامي/ وما 
تحرق فخذيك/  التي  الألم  المزرّقة/ وق�صبان  تهّم جفونك 

فع�صتار في عروقي تغلي". 
والوا�صح اأن بيليتي�س لم ت�صتطع اأن تحّب جيرينو كما اأحّبت 
مينا�صيديكا، وهي ت�صف ذلك في مخاطبتها جيرينو: "اأجهل 
اأنِت يا التي مّرْت بين ذراعّي/ كظلٍّ لمعبودٍة اأخرى/  ا�صمِك 
اأنا الجريحُة  اإلّي  بين لحمينا حلم ملتهب يتمّلكني/ �صاأ�صّدِك 

واأ�صرخ: مينا�صيديكا... مينا�صيديكا".
الإغريقية  بالثقافة  وا�صعة  معرفة  لوي�س  بيار  ُيظهر  لم 
الأنثى،  ببواطن  اأي�صاً  عالية  معرفية  ح�صا�صية  اإنما  فح�صب، 
العا�صقة المتوّرطة في حّب بنات جن�صها، وقد اأ�صاف اإلى ذلك 
كّله اأدواته الفنية اللغوية التي جعلت من "اأغاني بيليتي�س" 
كتاباً �صعرياً مقّد�صاً ل بين ال�صحاقيات فح�صب، واإنما بين ال�صعراء 

وال�صاعرات كذلك. 
لقد قمت هنا، قدر الإمكان، باختيار بع�س الق�صائد الأ�صا�صية 
التي يمكنها الإ�صاءة على المراحل الأ�صا�صية ل�صيرة بيليتي�س، 
وبالتاأكيد،  وخيباتها،  اأمالها  واألمها،  فرحها  قلبها،  و�صيرورة 
ال�صعر  ُيكتب  فقط،  بها،  التي  العالية  الإن�صانية  ح�صا�صيتها 

العظيم، وُتن�صد الأغاني الخالدة.
ت. ت

قبر بيليتي�ص )التاأريخ الأول(
في الوطن الذي تنفجر فيه الينابيع 

من البحر 
ال�����ص��خ��ر مجرى  ���ص��ف��ائ��ح  وت����ك����ون 

الأنهار 
اأنا بيليتي�ض - راأت  في هذا الوطن - 

عيناي النور 
كانت اأّمي فينيقية واأبي ديموفيلو�ض 

كان هيلينياً
الكئيبة  جبيل  اأغ��ان��ي  اأّم����ي  لّقنتني 

كال�صحر الأول 
ع��ب��دت ع�����ص��ت��ار ف���ي ق��ب��ر���ض وعرفت 

ب�صافا في لي�صبو�ض 
وغّنيت حّبي كما هو 

فيا ابن ال�صبيل ق�ّض ذلك على ابنتك 
ل ت�صّحي لأجلي بعنزتك ال�صوداء 

بل اعت�صر ثدييها وخلِّ حليبها يدفق 
هادئاً على قبري!

)1( ال�شجرة
خلعت ثيابي كي اأ�صعد اإلى �صجرة. 

يحت�صنان  ال���ع���اري���ان  ف���خ���ذاي  ك����ان 
وحذائي  ال��رط��ب��ة،  ال�صلبة  ال��ق�����ص��رة 

كان يتدّرج على الغ�صون.
وفي الأعلى تحت الأوراق وفي ماأمن 

من الحرارة 
ام���ت���ط���ي���ت ك����ال����ج����واد ف���رع���اً 
م��ن��ع��زًل واأخ����ذت اأه����ّز قدمي 

في الف�صاء. 
كانت ال�صماء قد اأمطرت

فت�صاقطت قطرات من الماء 
ج�صدي،  ع���ل���ى  وان�������ص���اح���ت 
وت����ب����ّق����ع����ت ي��������داي ب���اأ����ص���ن���ة، 
قدمي  اأ�����ص����اب����ع  واح������م������ّرت 

كالورود المتفّتحة.
ال�صجرة  اأن  اأ�����ص����ع����ر  ك���ن���ت 
يم�صي  عندما  تحيا  الجميلة 

فيها الن�صيم 
وحينئذ رحت األّز �صاقي اأكثر 
اأك����ث����ر... وع��ل��ى ع��ن��ق غ�صن 

مورق اأطبقُت �صفتّي.
)2( مناجاة اأّم

تغ�صلني اأّمي في العتمة
النهار  و���ص��ح  ف���ي  وت��ل��ب�����ص��ن��ي 

وت�صّرحني في النور،
�صوء  ت��ح��ت  خ��رج��ت  م��ا  واإذا 
القمر، فاإنها ت�صّد لي حزامي، 

وتعقده عقدة م�صاعفة 
تقول لي: العبي مع العذارى 
وارق�����������ص�����ي م������ع الأط������ف������ال 
من  ت���ن���ظ���ري  ول  ال�������ص���غ���ار، 
حديث  عن  ابتعدي  النافذة، 

ال�صباب، ول تثقي بن�صائح الأرامل. 
م�����ص��اء - كما  اأح���ده���م ذات  ���ص��ي��اأت��ي��ك 
اإل����ى و�صط  ل���ي���اأخ���ذك  ل���الأخ���ري���ات - 
ثيمانون  ح��ي��ث  ال���ك���ب���رى،  ال��ح��ف��ل��ة 

ال�صاخبة والمزامير العا�صقة... 
ع��ن��دم��ا تذهبين  ال��م�����ص��اء  ذل����ك  ف���ي 
ي���ا ب��ي��ل��ي��ت��ي�����ض ���ص��ت��ت��رك��ي��ن ل���ي ثالث 
قرعات ُمّرة: واحدة لل�صباح والثانية 
للظهيرة والثالثة الأكثر مرارة لأيام 

الحفالت الكبرى. 

)3( القدمان العاريتان
ل���ي ���ص��ع��ر اأ����ص���ود ع��ل��ى ط���ول ظهري، 
وقمي�ض  م�صتديرة،  �صغيرة  وقبّعة 
الأب���ي�������ض... وفخذاي  ال�����ص��وف  م��ن 

الأثيالن يتلّوحان من ال�صم�ض. 
الذهب  م����ن  ح���ل���ّي  ل������دّي  ���ص��ي�����ص��ي��ر 

ية... وغالئل مذّهبة واأحذية ف�صّ
واإذا �صكنت المدينة �صاأرنو اإلى قدمّي 

ْيهما الغباريَّْين.  العاريَتْين في خفَّ
ال�صغيرة  اأيتها  ب�صوفي�ض،  ي��ا  تعالي 
الينابيع  اإل������ى  خ���ذي���ن���ي  ال���ف���ق���ي���رة. 
ب��ي��دي��ِك، واع�صري  ق��دم��ّي  واغ�����ص��ل��ي 
كي  ال��زه��ور  على  والبنف�صج  الزيتون 

ت�صيبهما. 
�صتكونين اليوم جاريتي و�صتتبعينني. 
اآخ����ر ال��ن��ه��ار ���ص��اأع��ط��ي��ك عد�صاً  وف���ي 

لأّمك من ب�صتاني. 
)4( العابر

في الم�صاء حين كنت اأجل�ض اأمام باب 
البيت مّر �صاب عابر

اإل������ّي ف��اأ���ص��ح��ت ب��وج��ه��ي عنه،  ن��ظ��ر 
وكّلمني فلم اأُجب. 

ف��اأخ��ذت منجاًل  م��ّن��ي  الق��ت��راب  اأراد 
�صاأ�صق  وكنت  الجدار.  اإل��ى  وا�صتندت 

ّله وجهه لو تقّدم خطوة 
حينئذ ابت�صم وهو يتراجع اإلى الوراء 

وطيَّر لي قبلة قائاًل: هاك قبلة
ف�صرخت وبكيت حتى اأن اأّمي اأ�صرعت 

اإلّي
ل�صعني،  عقرباً  اأن  لو  كما  قلقة  كنت 

وقلت باكية: لقد قّبلني
بين  وحملتني  اأي�����ص��اً،  اأّم���ي  فقّبلتني 

ذراعيها!
)5( اليقظة

ال�صم�ض الآن في ال�صحى. وكان علّي 
ال�صتيقاظ منذ وقت طويل، غير اأن 
رقاد ال�صباح حلو جداً، ودفء ال�صرير 

ي�صّدني اإليه. اأريد اأن اأبقى نائمة. 
بعد هنيهة �صاأذهب اإلى الزريبة

والزهور،  الع�صب  الماعز  اإلى  �صاأقّدم 
و�صرع الماء الطري، ماء البئر، حيث 
�صاأ�صرب معها، وبعد ذلك �صاأ�صّدها اإلى 
الرخ�صة  فروعها  اأح��ل��ب  ك��ي  ال��وت��د. 
الدافئة، واإذا لم تكن الجداء غيورة. 
األم  اللّينة.  الحلمات  معها  ف�صاأم�ض 
ت��غ��ّذي اأم��ال��ي��ت��ا زف�����ض؟ ���ص��اأذه��ب اإذاً، 



عاجزاً عن ن�صيان 
طينه

ي�صقط الثلج

ما من بداية بي�صاء
لي�ض الأ�صى

النافذُة جرح جدار
الباب مراآة مغلقة

تعلمين
في العثرة حجٌر 

ُير�صدنا

- في هطول المطر 
هذا الم�صاء

�صيٌء عديم البراعة 
مرَغٌم

اأ�صبه بمر�ض هّين ل 
يكّف يعتذر.

- الغياب
ولنا فيه

وجهات نظر.

... اأن اأنام معَك 
مفتوحة العينين لأن 
داخلي ُغلِّقت اأبوابه، 
اأرقب رع�صة وجهك 

وتقّل�ض �صفتيك، 
يديك المنحوتَتْين 

على ثديّي، اأع�صاءك 
المتدافعة فّي واأنا 

األتقط ب�صفتّي 
قطرات العرق الفاّرة 

منك...

ال�صاعر غارق في اللون 
البني  اأو  ال�����ص��ح��راوي 
ال�صارخ،  الأح����م����ر  اأو 
وال����ذي ي��ب��دو ك��ب��ق��ع ت��وح��ي لنا 
بلون المت�صّوف المنزوي خلف 
غريب.  ل�صاعر  الغريب  الوجه 
ال���ت���ي تبدو  ال���ل���وح���ة ه����ي  ه����ل 
ال�صاعر  هو  اأم  الإن��ج��از،  ناق�صة 
المهوو�ض بق�صائده التي ت�صبه 
على  "يدّللها  الأط���ف���ال  وج���وه 

كيفه".
ب��ودل��ي��ر بطائر  ي�����ص��ّب��ه��ه  ���ص��اع��ر 
ال�صاعر  "اإن  ال����ب����اط����رو�����ض: 
���ص��ب��ي��ه ب���اأم���ي���ر الآف���������اق ه����ذا/
العوا�صف ويهزاأ من نبل  يرتاد 
ال�����ص��ي��اد/ م��ن��ف��ي ف��ي الأر�����ض/ 
وبين ال�صاخرين الأوغاد/ يعوق 
ال�صخَمْين  خطاه ثقل جناَحْيه 

المجروَرْين".
يعّبر  ال��ل��وح��ة  ت��اأوي��ل  ك���ان  واإذا 
�صعرياً عن انفالت ف�صاء الزمن، 
يعّبر  ال�صاعر  �صعر  ف��اإن  كذلك 
نلم�ض  وه��ن��ا  الف�صاء.  ه��ذا  ع��ن 
ال�صعر(  )ف����ي  ال���ل���وح���ة  م��ن��ف��ى 
)في  ال�صعرية  ال�صورة  ومنفى 

اللوحة(.

ُي�صمى  ل  ف�����ص��اء  ف���ي  ال�����ص��اع��ر 
اأ�صياءه،  ح���ام���اًل 
النار  ف����ي  واث����ب����اً 
هناك  المقّد�صة. 
مو�صيقى  �صي�صمع 
كونية، ول اإن�صانية 
المدن الحجرية. 
والبحار  ال��غ��اب��ات 
في  وال����ج����ح����ي����م 
يمنح  ع�����ه�����دت�����ه، 
�صكلها،  الأ����ص���ي���اء 
ال�����ك�����الم م���ع���ن���اه، 
ال������ل������ي������ل ل����غ����ت����ه، 
والنجوم  ال��ق��م��ر 
قب�صة  في  اأي�صاً. 
ق�����ل�����ب�����ه ُي�����خ�����ّب�����ئ 
الوجود،  مفاتيح 
وم�����ا ي��خ��ّل��ف��ه في 
ال�صحراء ل ينفع 

البرابرة.
الزمن  ه���و  ق�����ادم 
�صُينِه�ُض  ال�����ذي 
ف�����ي�����ه ال���������ص����اع����ر 
الحّية  ك���ائ���ن���ات���ه 
ب���ت���ع���وي���ذة ال�����روح 
فتتوّلد  ال�صعرية. 

النرج�ض  وزه����������ور  والألوان لتحيي اأبدية ال�صعراء، ال����ع����ط����ور 
ت���ق���وده���م ال�����روؤى 
ال��م��ج��ه��ول��ة اإل����ى 
الغابة البنف�صجية 
في  ال�����م�����ع�����ّل�����ق�����ة 
ال������ل������م������ب������و ب����ي����ن 
والأر�ض.  ال�صماء 
�صاعر  اإل��ى  ر�صالة 
م�������ج�������ه�������ول ف����ي 
زم�������ن م���ج���ه���ول. 
ف�������������ي ب������ح������ي������رة 
عند  ال�������ص���ل���وات، 
كاتدرائية  ع��ت��ب��ة 
ال��������������������وج��������������������ود، 
ال�صاعر  ي����ب����ارك 
م���ع���ج���زات���ه اأم�����ام 
الكائنات.  ح�����ص��د 
ت����ت����ك����ّث����ف ظ����الل 
لتنه�ض  ك��ئ��ي��ب��ة 
م�����������دن ووج�����������وه 
ت�����ائ�����ه�����ة ت����ج����ت����از 
موح�صة.  دروب 
بربرّي  ال�����ص��اع��ر 
ف��������ي اأح��������الم��������ه، 
بربرية  والأح��الم 
ال�صاعر.  قلب  في 

�صيوؤ�ّصر  م��ن��ف��ل��ت  زم�����ن  وف�����ي 
بع�صاه ال�صحرية بّوابات الموت، 
ب����ن����ور قمر  ال�����ري�����ح  ف��ت��ن��ت�����ص��ي 
مكتمل ينه�ض �صئماً في كوكبه، 
ي��ن�����ص��ده فتيان  ���ص��ع��ر  وه�����ص��ي�����ض 
م��ت�����ص��ّوف��ة. م��الئ��ك��ة ت��ائ��ه��ة هي 
فتنبثق  يغيب  ال�صاعر،  طقو�ض 

نجمة النهار.
�صمت  مو�صيقى  يا  البحر  اأيها 
ال�صاعر في الزمن المهزوم، هل 

اأنت الأبدي؟
من اأي اأزمنة ياأتي الحلم: اأمن 
غيبوبة  اأم  ال��ح��ا���ص��ر،  ع��ن��ف��وان 
الما�صي في بحر يتالألأ بنجوم 
تفتنه �صّرّيتها؟ من يقرع طبول 
ال���زم���ان ف���ج���راً؟ ي��ا ل��ي��ل��ي؛ ليل 
بال  اأق��داره��م  ير�صمون  �صعراء 

مبالة.
اأجنحة  لل�صعراء  ُينبت  البحر 
يدخلوا  اأن  وق���ب���ل  خ�������ص���راء، 
الغابة ال�صّرية بدماثة الحكماء 
تعويذة  ال���ح���وري���ات  ي��م��ن��ح��ون 
الوجود  اأ�صل  النار  للفردو�ض. 
حالما ت�صكن البيت،كّل روؤيا نار، 
من  توّهجاً  اأك��ث��ر  لي�صت  وال��ن��ار 

الجمال.
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وال����م����ج����داف ح�������ّدث ب���ه���ا ال����ق����ارب، 
وياله  ال�صّياد...  اإل��ى  نقلها  والقارب 
وي��اله لو وق��ف الأم��ر عند ه��ذا، لكن 

ال�صّياد قالها لمراة... 
واأخ���وت���ي  واأّم�������ي  اأب�����ي  ���ص��ي��ع��رف  اإذاً 

وهيال�ض كّلها. 
)20( الر�شالة ال�شائعة

�صّيعت  فلقد  نف�صي  على  واح�صرتاه 
ر�صالته التي خّباأتها في دفء نهدّي 

كنت اأرك�ض ف�صقطت 
اأريد اأن اأعود على اأعقابي فاإذا وجدها 
اأحد ما، �صُيعلم بها اأّمي، و�صاأُجلد اأمام 

اأخواتي ال�صاخرات 
اإذا وجدها رجل �صُيعيدها اإلّي، وحتى 
اأعرف  فاأنا  ���ص��ّراً،  يكّلمني  اأن  اأراد  لو 

الو�صيلة التي بها �صاأخطفها منه 
رف�ض  ف��ي��ا  ام�������راأة  وج���دت���ه���ا  اإذا  اأم�����ا 
�صُت�صّهر  لأن��ه��ا  ها،  �صرَّ ِقني  الحار�ض 

بي، اأو �صتنتزع مّني حبيبي... 
)21( الن�شائح

دخلت �صليليكيما فا�صتاأن�صْت بنا كثيراً 
وجل�صت على المقعد

ركبتيها  اإح��دى  على  غلوتي  اأجل�صْت 
واأجل�صت كيزي على الثانية 

قالت: تعالي هنا يا �صغيرتي
القول:  ف���اأع���ادت  ب��ع��ي��دة  بقيت  لكني 
فهاتان  اقتربي  منا؟  خائفة  اأن��ت  هل 
ما  و�صيعّلمانك  تحّبانك،  ال�صبّيتان 

تجهلينه من غزل المراأة للمراأة
واأن���ت من  ُي��ط��اق،  ال��رج��ل ك�صول ول 
دون �صك تعرفين ذلك، �صدره م�صتٍو 
وراأ�صه  كالخ�صب،  وب�صرته  وبغي�ض، 

اأجرد، وذراعاه يك�صوهما الوبر 
والن�صاء كّل ما فيهن جميل وناعم 

الحّب فظّلي  الن�صاء وحدهن يعرفن 
معنا ظّلي يا بيليتي�ض 

ب����روح ملتهبة  ت��ت��م��ّت��ع��ي��ن  ك��ن��ت  ف�����اإذا 
ف�صترين جمالك على ج�صد ع�صيقاتك 

كما ترينه في المراآة.
)22( ال�شهوة

وعيناها  ول�������ع،  ب����ك����ّل  ع����ل����ّي  دخ����ل����ت 
مغم�صتان. جمعت �صفتيها في �صفتّي 
اأذق  لم  قبلة  فكانت  ل�صانانا،  وتعارف 

مثلها اأبداً طيلة عمري 
كانت تقف قبالتي وكّلها ر�صى وحّب 
اإح����دى رك��ب��ت��ّي ت�صعد روي���داً  وك��ان��ت 
كانا  ال��داف��ئ��ي��ن،  فخذيها  بين  روي���داً 
ي�صت�صلمان لي كما ي�صت�صلمان لعا�صق، 
وك��ان��ت ي���دي ال��ح��ان��ي��ة ع��ل��ى غاللتها 
المخّباأ؛  الج�صد  لت�صتبطن  تبحث 
اأح��ي��ان��اً يتعّطف  ال��ج�����ص��د ال����ذي ك���ان 

مائجاً واأحياناً يت�صّلب وهو يتلّوى 
وبعيَنْيها  ت��رت��ع�����ض  ك���ان���ت  ب�����ص��رت��ه��ا 

المجنونَتْين كانت ت�صير اإلى ال�صرير
لكن لم يكن لنا الحّق بما تريده قبل 

طق�ض الأعرا�ض... فافترقنا فجاأة. 
)23( الما�شي الحّي

���ص��اأُب��ق��ي ال�����ص��ري��ر ك��م��ا ت��رك��ت��ه ممّزقاً 
م��ت��ك�����ّص��راً م��خ��ّرب ال��ل��ح��ف ك��ي يبقى 

�صكل ج�صدها منطبعاً قرب ج�صدي 
وحتى ال�صباح لن اأغت�صل ولن اأرتدي 
ث��ي��اب��اً ول���ن اأ����ص���ّرح ���ص��ع��ري خ���وف اأن 

ُتمحى اآثار البهجة  
و�صبيحة هذا اليوم لن اآكل، ولن اآكل 

هذا الم�صاء كذلك 
وع��ل��ى ���ص��ف��ت��ّي ل��ن اأ���ص��ع الأح���م���ر ول 

الأبي�ض حتى تبقى قبلتها

اأفتح  و�صاأترك الم�صاريع مغلقة ولن 
الريح  م���ع  ت���ه���رب  اأن  خ����وف  ال���ب���اب 

ذكراها الباقية. 
)24( ثديا مينا�شيديكا

اأزاحت غاللتها بكّل عناية عن �صدرها 
ومّدت لي ثدييها الفاترين الرخ�صين 

م زوج من اليمام الحّي  كما ُيقدَّ
هما، اإنهما  اأحّبيهما، قالت لي، فكم اأحبُّ
عزيزان، ولدان �صغيران، عندما اأكون 
األعب  اأف��ك��اري،  اأ���ص��رف لهما  وح��ي��دة 

معهما واأبعث فيهما الغبطة. 
عليهما  واأر������ّض  بالحليب  اأغ�����ص��ل��ه��م��ا 
الناعم  �صعري  فوقهما  واأف��رد  الزهر 
المحّبب اإلى حلمَتْيهما، اأداعبهما واأنا 

اأرتع�ض، واأُرقدهما في ال�صوف. 
ر�صيعتهما.  فكوني  لي،  اأولد  ل  واأن��ا 
�صفتّي،  ع���ن  ب��ع��ي��دي��ن  ج����ّد  ولأن���ه���م���ا 

فبا�صمي اغمريهما بالقبل. 
)25( �شوء خافت

تحت لحاف ال�صوف ال�صفيف انزلقنا 
ال�صراج  وك��ان  راأ�َصْينا،  حتى  وه��ي  اأن��ا 
ينير من فوقنا اللحاف. وهكذا كنت 
اأب�����ص��ره��ا، ج�����ص��ده��ا ال��غ��ال��ي ف���ي نور 
ع��م��ي��ق، ك��ن��ا اأك��ث��ر ق��رب��اً م��ن اأي وقت 
م�صى واأكثر حّرية واأكثر �صفاء واأكثر 
عرياً، كنا في غاللة واحدة كما قالت 
يّتحد  كي  الراأ�ض  متال�صقتي  وبقينا 

ج�صدانا اأكثر اأكثر 
وفي جّو ال�صرير ال�صّيق كان يت�صاعد 
مجمرَتْين  ع���ب���ق  ام�����راأَت�����ْي�����ن،  ع���ب���ق 

اإن�صانيَتْين 
ال�صراج  حتى  ول  العالم،  في  اأح��د  ل 

نف�صه، لمحنا تلك الليلة 
فاأّينا كانت الحبيبة؟ هي وحدها واأنا 
فلن  النا�ض  اأم��ا  ن��ع��رف،  اأن  ن�صتطيع 

يعرفوا �صيئاً عن ذلك. 
)26( القبلة

���ص��ف��ت��ي ع��ل��ى ط���ول جناَحي  ����ص���اأم���ّرغ 
رقبتك ال�صوداوين الطويلين... اأيتها 
الع�صفور الوديع، اأيتها الحمامة التي 

تحت يدي ينب�ض قلبها. 
يقب�ض  كما  فمي،  في  فمك  �صاأقب�ض 
الطفل ثديي اأمه. األ فارتع�صي، القبلة 

تنفذ عميقاً، وفيها كفاية الحّب. 
�صاأطّوف ل�صاني الر�صيق على ذراعيك 
وح��ول عنقك و���ص��اأدّور على جوانحك 

المرهفة دعاب الأظافر المديد 
اأ�صغي يا مينا�صيديكا اأ�صغي. �صاأهدر 
ف���ي اأذَن����ْي����ك ���ص��خ��ب ال��ب��ح��ر ك���ّل���ه، اإن 
اأجفانك  ���ص��اأق��ّي��د  ت��ت��ع��ب��ن��ي.  ن��ظ��رت��ك 
كما  بقبلتي  عليها  �صاأقفل  الملتهبة، 

اأقفل على ال�صفاه. 
)27( العناق

والمزامير  بالب�صمان  لي�ض  اأحّبيني 
بقلبك،  ل��ك��ن  ال��م�����ص��ف��ور،  ال���زه���ر  اأو 

بدموعك، كما اأحّبك اأنا. 
حين يقابل ثدياك ثديي. حين اأح�ّض 
حياتك تالم�ض حياتي، حين تنت�صب 

ركبتاك ورائي.
ل  المهجور،  فمي  يعرف  ل  حينذاك 

يعرف حتى اأن يجد فمك. 
اغمريني كما اأغمرك. فال�صراج انطفاأ. 
ج�صدك  في  اأغو�ض  الليل،  في  نمتزج 
المائج، واأ�صغي اإلى اأّنتك الدائمة، اإّني 
اأنيناً يا امراأة. اإّني. فاإيرو�ض يتجرجر 
ال�صرير؛  ه��ذا  واأن���ت هنا على  ب��الأل��م، 
اإّني. كما لو  األماً،  �صرير حّبنا الأعمق 

كنت ت�صعين طفاًل للعالم. 

)28( الحّب
حلقي،  يتيّب�ض  بها  فّكرُت  اإذا  وي��اله! 
نهداي  ي��ت��خ�����ص��ب  راأ������ص�����ي،  ي��ت��ن��ّك�����ض 
ويوؤلمانني، اأرتعد واأبكي واأنا اأم�صي. 

اإذا راأيتها يتوقف قلبي، ترتع�ض يداي، 
ت��ت��ج��ّل��د ق���دم���اي، ت�����ص��ع��د اإل����ى خّدي 
حمرة النار، ينب�ض �صدغاي بح�صرة.

اأ�صبح مجنونة، يت�صّلب  واإذا لم�صتها 
واأ�صقط  تتهالكان،  وركبتاي  ذراع��اي، 
اأم��ام��ه��ا، واأرق�����د ك��ام�����راأة ت��و���ص��ك اأن 
اأُج��رح من كل كلمة  اأني  اأ�صعر  تموت، 
والعابرون  ع��ذاب  فحّبها  لي،  تقولها 
كيف  وي��اله!  فيا  انتحابي.  ي�صمعون 

اأقدر اأن اأدعوها حبيبتي؟ 
)29(  اأم�شية قرب النار

وكل  مينا�صيديكا  يا  قا�ٍض  ال�صتاء 
�صيء بارد خارج فرا�صنا،

مع ذلك انه�صي وتعالي معي، فقد 
الجذوع  ن��اراً عظيمة من  اأخرجت 

الياب�صة والخ�صب المحّطم. 
�صنتدفاأ جاثيَتْين عاريَتْين و�َصعرانا 

يتطاولن على ظهَرْينا
واحدة  ب��ك��اأ���ض  الحليب  و�صن�صرب 
وناأكل الأقرا�ض المع�ّصلة، اأقرا�ض 

الدقيق والزبدة والبي�ض. 
كم هو اللهيب م�صل�صل وجذلن، 

األ�صت قريبة الآن؟ 
اأقّبل  ف��ات��رك��ي��ن��ي  ي��ح��م��ّر  ج�����ص��دك 
بالنار،  ت�����ص��ط��رم  ال���ت���ي  اأن����ح����اءه 
�صاأحمي  المتاأّجج  الجمر  وو�صط 

المكواة واأزّين لك �صعرك، وبالجذوة 
المنطفاأة �صاأكتب ا�صمِك على الجدار. 

)30( �شمت مينا�شيديكا
���ص��ح��ك��ْت ط����ول ال���ن���ه���ار، وح���ت���ى لقد 
���ص��خ��رت م��ن��ي ق��ل��ي��اًل، ف��ق��د اأب�����ت اأن 

تطيعني اأمام ن�صاء غريبات عّدة
اأكّلمها.  ل  اأن��ي  تظاهرُت  رجعنا  ولما 
وحينها ارتمت على عنقي قائلة: اأاأنت 
كال�صابق  ل�صت  اآه،  لها:  قلت  غا�صبة، 
الأول،  اليوم  في  كنت  كما  اأب��داً  ل�صت 

لقد تغّيرت يا مينا�صيديكا. 
تزّينت  ل��ك��ن��ه��ا  ب��ك��ل��م��ة،  ت��ج��ب��ن��ي  ف��ل��م 
بجميع تحفها التي لم تتزّين بها منذ 
الأ�صفر  الثوب  وارت��دت  زم��ن طويل، 
ب��الأزرق؛ الثوب نف�صه الذي  المو�ّصى 

كانت ترتديه يوم تالقينا. 
)31( الر�شالة

اإليك  ���ل  اأت���و����صّ ه����ذا م���ح���ال، م���ح���ال 
متذّللة بدموعي... بكل الدموع التي 
المريعة  ال��ر���ص��ال��ة  ه��ذه  اأرق��ت��ه��ا على 

اأتو�ّصل اإليك األ تهجريني هكذا. 
اأتت�صّورين كم هو مخيف اأن اأخ�صرك 
م����ّرة ث��ان��ي��ة واإل�����ى الأب�����د، ب��ع��د اأملي 

العظيم بالظفر بك 
اأي درجة  اإلى  األ ت�صعرين  اآه يا حّبي 

اأحّبك 
اأ�صغي اإلّي واقبلي اأن اأراك مّرة واحدة 
ما راأيك اأن تكوني غداً اأمام باب دارك 
وقت غروب ال�صم�ض؟ غداً اأو بعد غٍد 

كي اآتي واآخذك؟ ل ترف�صي ذلك.
قد تكون المّرة الأخيرة 

لكن ا�صمحي لي اأن اأراك هذه المّرة 
هذه المّرة 

ا�صت�صمحك واأ�صرخ عليك 
تتوّقف  ج��واب��ك  ع��ل��ى  اأن  وت�����ص��ّوري 

البقية الباقية من حياتي.  

)32( اإلى جيرينو
ل تظّني اأنني اأحببتك 

لقد التهمتك كتينة نا�صجة و�صربتك 
كماء م�صتمّر 

واأحطتك بنف�صي كزّنار من اللحم
ق�صير  ���ص��ع��رك  لأن  ب��ج�����ص��دك  ل��ع��ب��ت 
ج�صدك  ع���ل���ى  ك���ال�������ص���وك  ون����ه����َدْي����ك 
ال�������ص���ام���ر وح��ل��م��َت��ْي��ه��م��ا ����ص���وداوي���ن 

كتمرَتْين نا�صجَتْين �صغيرَتْين 
عنهما  وال��م��اء ل غنى  التمر  هو  كما 

كذلك المراأة... 
لكني في هذه اللحظة

بين  م��ّرت  التي  يا  اأن��ت  ا�صمك  اأجهل 
ذراعّي كظّل لمعبودة اأخرى 

بين لحَمْينا حلم ملتهب يتمّلكني 

�صاأ�صّدك اإلّي - اأنا الجريحة - واأ�صرخ: 
مينا�صيديكا... مينا�صيديكا...

)33( اأغنية
الالآلئ  م���ن  ع���ق���داً  الأول  اأه����دان����ي 
ومعابدها  بق�صورها  ميدنة  ي�صاوي 

وكنوزها وحواريها. 
اأجلي،  م���ن  ق�����ص��ائ��د  ال��ث��ان��ي  واأب������دع 
زرقاوان  كالليل وعيناي  �صعري  قال: 

كال�صباح.
اأما الثالث فكان جمياًل، جمياًل حتى 
اإل واح��م��ّرت. فقد  تقّبله  ل��م  اأّم���ه  اأن 
على  و�صفتيه  ركبتّي  يديه على  و�صع 

قدمي العارية. 
ول��م تهدني  كلمة  ل��ي  تقل  ل��م  واأن����َت 

�صيئا لأنك فقير ول�صت جمياًل 
ولكن اأنَت... اأنَت من اأحّب. 

)34( قبر غانية �شبّية
ج�صد  الأملد،  ليديا  ج�صد  يرقد  هنا 
اأكثر  كانت  التي  ال�صغيرة  الحمامة 
باأعياد  ولعاً  واأكثرهن  فرحاً  الغواني 
ال�صعر  ذات  ل��ي��دي��ا  ج�����ص��د  ال���خ���م���ر. 
الخيزرانية  وال��رق�����ص��ات  ال��م��ت��م��ّوج 

وغالئل اليواقيت.
اأحّبت  اأخ�����رى  واح�����دة  اأّي  م���ن  اأك���ث���ر 
والألعاب  ال��وج��ه  ودغ��دغ��ت  ال�����ص��ه��وة، 
التي يراها ال�صراج وحده والحّب الذي 
ال�صلوع، وهي الآن ظّل �صغير،  يك�صر 
لكن قبل اأن تودع في القبر ُزّينت باأبهة 
وُغمرت بالورود... حتى الحجر الذي 
الأر�ض  اأيتها  ب��الأري��ج.  اأُ�صبع  يغّطيها 
تلّقي  الجميع  معطية  ي��ا  ال��م��ق��ّد���ص��ة 
الميتة الم�صكينة بكّل هدوء. واأرقديها 

بين ذراعيك اأيتها الأّم 
واأنبتي حول قبرها ل القي�ض والعو�صج 

لكن البنف�صج الأبي�ض الحنون.

)35( فانيون ال�شغيرة
توقف اأيها الغريب 

وانظر اإلى من ت�صير اإليك 
اإنها ال�صغيرة فانيون من كو�ض، وهي 

جديرة باأن توؤثرها. 
تاأّمل �صعرها المجّعد كالكرف�ض وب�صرتها 
ال��ن��اع��م��ة ك��زغ��ب ع�����ص��ف��ور، ه��ي �صغيرة 
اأردت  واإذا  حديثها،  في  وبارعة  و�صمراء 
اأن تتبعها فلن ت�صاألك جميع المال الذي 
تحمله في �صفرك... كال، لكنها �صت�صاألك 
فرا�صاً  ل��دي��ه��ا  و�صتجد  خ��ّف��اً،  اأو  دره��م��اً 
واإذا  وخمراً،  وحليباً  طرياً  وتيناً  جمياًل 

كان الجو بارداً �صتجد لديها ناراً.
)36( الحبيب الأخير

اأيها الفتى ل تعبر من دون اأن تحّبني 

فاأنا ما اأزال جميلة في الليل 
و�صترى كم هو خريفي اأكثر دفئاً من 

ربيع اأي امراأة اأخرى 
ل تبحث عن حب العذارى 

فالحب فّن ع�صير ل يعرفن عنه غير 
القليل 

وقد تعّلمته طيلة حياتي لأمنحه اإلى 
حبيبي الأخير. 

اأعرف اأنك اأنت حبيبي الأخير 
فها فمي الذي مر�ض من اأجله �صعب 

كامل 
وها �صعري؛ ال�صعر نف�صه الذي غّنته 

ب�صافا العظيمة. 
لي من  تبقى  ما  بكّل  �صاأ�صّحي معك 
اأجلك  من  و�صاأحرق  ال�صائع،  �صبابي 
مزمار  واأع��ط��ي��ك  نف�صها،  ال��ذك��ري��ات 

ليكا�ض وزنار مينا�صيديكا. 
قبر بيلتي�ص )التاريخ الأخير(

تحت اأوراق الغار ال�صوداء، تحت اأزهار 
الن�صرين العا�صقة... 

ت�صوغ  اأن  عرفت  التي  اأن��ا  اأرق���د،  هنا 
ال�صعر، وتجعل القبلة تزهر. 

ترعرعت على اأر�ض العرائ�ض،
ع�صت في جزيرة العا�صقات، ومّت في 
وُدلِّك  ا�صمي،  ا�صتهر  ولهذا  قبر�ض، 

بالزيت ن�صبي. 
ل تبكني اأنت يا من تقف، فلقد �ُصّيعت 

بجنازة عظيمة 
ومّزقت الباكيات خدودهن. 

ق���ب���ري مراياي  ف���ي  م��ع��ي  واأرق��������دوا 
وعقودي. 

مروج  ال�صاحبة،  ال��م��روج  على  والآن 
اأ�صفوديل، 

اأتخّطر ظاًل ل ُيم�ّض ول ُيرى 
وذكرى عمري فوق التراب هي جذل 

حياتي تحته.

فا�شل �شوداني

يعك�س الف�صاء ال�صعري هاج�س التعبير 
عن ان�صياب الزمن كما يتجّلى ذلك في 
البا�صط بن  المغربي عبد  الفنان  لوحة 
دحمان التي اأطلق عليها ا�صم "ال�صاعر". 
وجه ي�صّع و�صط ف�صاء حلمي وكاأنه ينير 
المظلم  اأو  ال�صبابي  البعيد  من  ذاته 
يمتّد  ال�صّرية  نظرته  فتاأثير  النائي، 
خارج وجود اللوحة، نحو الآخر؛ الم�صاهد 
والمرفو�س. الغّث  الفنان  واق��ع  اأو 



لو و�صع اأحدهم 
يده على كتفي

لو لم�ض اأحدهم 
باإ�صبعه كتفي
ل�صقطُت على 

الأر�ض
كومًة من الرمل

وفوقها راأ�ض.

عّز علّي النوم ليلة 
اأم�ض

كنُت اأتقّلب على 
�صريري الخ�صبي 
كخطيئة تتن�ّصك 

)...( يب�صقني 
ال�صارع ثانيًة على 

بالط حجرتي 
�صمكَة اأَْكواريوم
ترعى طحالَب 

الذات المخادعة.

اأيها البائ�ض، 
عّجل بالخروج 

فاأنت الوحيد 
الذي ُت�صاأل 
عن بطاقة 

الدعوة حتى 
في الحفالت 

العاّمة!

- �صر�صف �صريري
اللون

الوحيد
في هذه المدينة.

- ه�ّصة ككر�صّي
نخرته

ح�صرة لئيمة
واأبقته واقفاً.

في الخارج
يعملون فيلماً عن 

تدّفق الحياة،
الكاميرات من�صوبة

واأنا�ض باأزياء 
مختلفة ي�صرخون

وك�ّصافات تنير بقعاً 
كثيرة

دون اأن ت�صنع نهاراً.

الجمعة 1  اآب  2008

هناك
اأول الموت

وامراأة ت�صير
فخورًة

بانتفاخاتها
كاأنما تعر�ض

للنا�ض
ما ل باطن له

اأو �صهوة ل حّد لها..

�شباح زوين
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وبعد  ال����ث����ان����ي،  ال����ي����وم  ف����ي 
ان���ت���ه���ائ���ن���ا م����ن الأم�������ص���ي���ات 
اأحد  اإلى  ذهبنا  والترجمات، 
المقاهي و�صط مدينة مالمو، وحدث 
هالبرغ  اآن��ا  ال�صاعرة  ق��رب  جل�صت  اأن 
مجموعاتها  اآخ��ر  على  اأطلعتني  التي 
هو  كثيراً  لفتني  وم��ا  للتّو.  ال�����ص��ادرة 
اأناقته  ع��دا  ال��غ��الف،  الكتاب:  اإخ���راج 
والجديدة،  ج����داً  ال����ن����ادرة  ال��ف��ائ��ق��ة، 
اإطالقاً  ال�صاعرة  ا���ص��م  عليه  ن��رى  ل 
ول ع��ن��وان ال��ك��ت��اب، ف��ق��د ُو���ص��ع��ا في 
الداخل. الإخراج الداخلي لل�صفحات، 
مقطع  والإت��ق��ان:  المغايرة  في  غاية 
�صعري ينت�صف ال�صفحة بدّقة كبيرة 
الكلمة  اإن  بحيث  ���ص��ارم��ة،  وقيا�صات 
اإلى  ال��ح��اف��ة  م��ن  ُطبعت  الأ���ص��ط��ر  اأو 
في  ت��اأت��ي  تكملتها  اأن  ب�صكل  ال��ح��اف��ة 
من  الكلمات  وك���اأن  التالية  ال�صفحة 
ببع�صها  ال��دّف��ة ملت�صقة  ال��ى  ال��دّف��ة 
ال��ب��ع�����ض ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ان��ع��ك��ا���ض في 
ال�صفحة  ف��ي  ال��ك��ل��م��ة  اأن  اأي  م�����راآة. 
بكلمة  م��ت�����ص��ل��ة ج��غ��راف��ي��اً  ال�����ص��اب��ق��ة 
ال�صطر ذاته في ال�صفحة التالية. ما 
الحافَتْين،  عند  بي�صاء  م�صاحة  م��ن 
الكالم  لل�صفحة.  واليمنى  الي�صرى 
على الإخ��راج مهم اإذ ثمة رغبة لدى 
ال�صاعرة في الخروج على القاعدة، بل 
اإنما  فح�صب  ق�صيدة  تقّدم  ل  وكاأنها 

اأي�صاً عماًل فنياً ت�صكيلياً.
اأما ديوان ال�صاعرة جيني تونيدال فهو 
الغالف  اإن��م��ا  ال��داخ��ل،  م��ن  "عادي" 
لوحة ت�صكيلية، حيث العنوان مطبوع 
بتكرار، اأفقياً وعمودياً، فتمالأ الكلمات 
ببع�صها  ال��م��ل��ت�����ص��ق��ة  الأح��������رف  اأو 
ال��ب��ع�����ض، ال��م�����ص��اح��ة ك��ّل��ه��ا وم���ن دون 
اأن هذه  اإل��ى  الأول���ى  اأن ننتبه للوهلة 
ب��األ��وان عديدة  العنوان،  الأح��رف هي 

خفياً،  ال�صاعرة  ا�صم  وي��اأت��ي  وزاه��ي��ة، 
بخط  مطبوعاً  ال��غ��الف،  ح��اف��ة  على 
لتجاه  المعاك�ض  وب��الت��ج��اه  �صغير 
اأراهما  ال��م��ث��الن  ه���ذان  ال��ك��ت��اب.  فتح 
كافيين لإعطاء فكرة عن اإخراج بع�ض 

الكتب الراهنة في ال�صويد.
كتابة  ث��م��ة  اأن  اك��ت�����ص��ف��ُت  ك��ي��ف  اأم�����ا 
مختلفة وجديدة تحدث هناك، فكان 
اآنا  قالتها  خاطفة  كلمة  بف�صل  ذل��ك 
عندما  الحديث  م��ج��رى  ف��ي  هالبرغ 
كانت تف�ّصر لي طريقة �صف الكلمات 
"ا�صتغرقُت  ال�صفحة:  ف��ي  وو�صعها 
وقتاً طوياًل قبل البدء بهذا الكتاب اإذ 

كنت اأبحث عن مو�صوع اأتناوله"!
ف���ي ت��ل��ك ال��ل��ي��ل��ة لم 
معنى  ع����ن  اأ����ص���األ���ه���ا 
ك����الم����ه����ا، وه�������ي لم 
ربما  اإذ  اأك��ث��ر  تو�صح 
اع����ت����ق����دت اأن��������ه اأم�����ر 
بالن�صبة  ب���ه  م�����ص��ّل��م 
اإل�����������ّي: ال���ب���ح���ث عن 
فكرة  لكن  م��و���ص��وع! 
اأخ���ذت تتبلور في  م��ا 
راأ���ص��ي وت��اأّك��دت منها 
في اليوم التالي اأي�صاً 
عندما  ب��ال��م�����ص��ادف��ة، 
ال�صاعرة  مني  طلبت 
اأقراأ  اأن  بورييل  اإي��دا 
ق�صائدها  ب���ع�������ض 
م������ت������رج������م������ة اإل����������ى 
اأن  الفرن�صية. فراأيت 
كانت  الق�صائد  ه��ذه 
تتطابق تماماً مع ما 
من  بحد�صي  لم�صته 
هالبرغ  كلمة  خ���الل 
ال������وج������ي������زة. وم���ن���ذ 
اأي  ال���ل���ح���ظ���ة،  ت���ل���ك 

الق�صائد،  تلك  قراءتي  من  انطالقاً 
اأن ث��م��ة ح���رك���ة ج���دي���دة في  ���ص��ع��رت 
ال�صعر ال�صويدي، �صرعان ما اأ�صميُتها 
هذه  اأ�صتعمل  الكون�صيبت".  "كتابة 
"الت�صّور  الكلمة الأجنبية التي تعني 
بح�صب  "المفهوم"،  اأو  العقلي" 
اأق��ول في  اأن  اإذ ل يمكنني  القامو�ض، 
ول  المفهوم")!(،  "كتابة  العربية: 
"كتابة  ول  المفهومية"  "الكتابة 
اأبقى  ل���ذا  العقلية")!(.  ال��ت�����ص��ّوري��ة 
بالأجنبية  معنى  م��ن  اأري����ده  م��ا  على 
ولو بالأحرف العربية. واإل لكنت قلت 
الكتابة  بالإنكليزية:  اأو  بالفرن�صية 

"الكون�صيبتوييل".

�صديقتّي،  اإل�����ى  ل���ج���اأت  ذل�����ك،  ب��ع��د 
عّما  اإياهما  �صائلًة  وهالبرغ،  تونيدال 
اإذا كان فعاًل ال�صعر الراهن نوعاً من 
كتابة كون�صيبتويالية، فاأّكدتا حد�صي، 

بل واأغدقتاني بالمعلومات المفيدة.
ت���ق���وم على  ك��ت��ب��ي م���ث���اًل  اأن  ���ص��ح��ي��ح 
"م�صروع"، لكن معنى ذلك اأنها لي�صت 
م��ج��م��وع��ة ق�����ص��ائ��د م��ت��ف��ّرق��ة. بينما 
ال�صباب  ال�صويديين  ال�صعراء  م�صروع 
ب�صكل  ذاتية"  "غير  خ��ارج��ي��ة  ف��ك��رة 
اأ�صا�صي، اإنما فكرة مو�صوعية بكل ما 
"غير  تعبير  اأ�صع  معنى.  من  للكلمة 
ذاتية" بين مزدوجين، اإذ ل اأرى فرقاً 
من  فما  والمو�صوعية،  الذاتية  بين 
�صيء مو�صوعي اإل وهو ذاتي 
الفكرة لطالما  اأ�صا�صاً، وهذه 
منذ  كتاباتي  في  ا�صتنفدتها 
بع�ض  مع  لكن  الثمانينيات. 
راأيت  ال�صويديين،  ال�صعراء 
العين،  ب���اأم  "المو�صوعية" 

خ�صو�صاً مع اإيدا بورييل.
بالكتابة  اأن���ا  اأع��ن��ي  م���اذا  اإذاً؛ 
الكون�صيبتوييل، وماذا يعنون 
"المادية" هذه  بكتابتهم  هم 
النقاد  بع�ض  ي�صّميها  )هكذا 
اأن  يعني  ه��ذا  ال�صويديون(؟ 
مو�صوعاً  يختارون  ال�صعراء 
كان  م���ج���ال  اأي  ف����ي  م��ع��ّي��ن��اً 
ويتناولونه في ق�صائدهم. اإذا 
رحنا مثاًل اإلى لغة اآنا هالبرغ، 
بح�صب اإ�صارة جيني تونيدال، 
ثيمة  ح��ول  تكتب  اأن��ه��ا  نفهم 
الكا�صيت، و�صريط الت�صجيل، 
والفرق المو�صيقية، واأ�صرطة 
رحنا  واإذا  اأي�����ص��اً!  القيا�صات 
هالغرين،  ه��ان��ا  ق�صائد  اإل���ى 
ن���ق���ع ع���ل���ى ث���ي���م���ة ال���ج���ن���در، 

والمثلّية،  الفيمين�صتية  وال��ن��ظ��ري��ة 
�صيرتها  )ولي�صت  عاّمة  والبيوغرافيا 
واإذا  العن�صرية.   - وال��ع��رق  ال��ذات��ي��ة(، 
مواد  على  نقع  ب��وري��ي��ل،  عند  توقفنا 
قانون  واأح��ك��ام��ه،  الق�صائي  ال��ق��ان��ون 
لي  م��ارا  م��ع  �صابه.  وم��ا  الم�صتهلكين 
والفل�صفة.  البورنوغرافيا  م��ع  نكون 
العناية  يوهان جون�صون يتناول ثيمة 
مارتن  ب���ال���م���ر����ص���ى.  اأو  ب����الأط����ف����ال 
التيبوغرافيا  ع��ن  يكتب  هوغ�صتروم 
ال��ط��ب��اع��ة. لر����ض ميكايل  اأو ط��ري��ق��ة 
راتاما يكتب عن ثيمة مفردات الهيب 
والهند�صة  الأدب��ي��ة  وال�صجالت  ه��وب 
المعمارية. اأما مع يورغن غا�صيلف�صكي 
الحّب  ق�صائد  مو�صوع  اإل���ى  فنذهب 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال����ج����رائ����د وك�����ل اأن������واع 
الإع���������الم. اأم�����ا ال��ع��ل��م ال��خ��ي��ال��ي في 
اأنواعه كّلها فيكتبه يوهان�ض هلدن في 
ال�صباب  ال�صعراء  اأولئك  اإذاً  ق�صائده. 
يحاولون تغيير الم�صهد ال�صعري من 
خالل "كتابة تغرف لغتها اأو ت�صتعيرها 
من مناطق فكرية مختلفة" كما تقول 
هالبرغ. اأما تونيدال، وبتعبير اآخر واإن 
"�صعري  فتقول:  ذاتها  الفكرة  �صمن 
فقط.  ه��ذا  لي�ض  لكن  العزلة،  يتناول 
ف��ي اأي ح���ال ث��م��ة رغ��ب��ة ع��ارم��ة لدى 
ال�صعراء الحاليين في تناول الموا�صيع 
اأو  كتحقيق  وال�صيا�صية  الجتماعية 
ال�صلطوي".  الخطاب  للغة  ا�صتجواب 
لكْن �صحيح اأن اأولئك ال�صعراء جميعاً 
ذاتها،  ال�صعرية  الحركة  اإل��ى  ينتمون 
اإل  ذات��ه��ا،  المادية"  "اللغة  تلك  اإل���ى 
اأورتودوك�صية  اأك��ث��ر  ه��م  م��ن  ث��م��ة  اأن 
بورييل،  اإي�����دا  ف��م��ث��اًل  غ��ي��ره��م.  م���ن 
كرافت،  م��اري��ا  اأو���ص��ا  ه��ل��دن،  يوهان�ض 
مارتن هوغ�صتروم، اأولف كارل اأولوف 
ومارا  راتاما،  ميكاييل  لر���ض  نل�صون، 

الأك���ث���ر �صرامة  ه���م  ل��ي��ه، 
في تبّني هذه الكتابة. في 
تونيدال،  جيني  اأن  ح��ي��ن 
مالتي  نيبرغ،  فريديريك 
هالغرين  وه��ان��ا  بير�صون، 

هم الأقّل التزاماً.
ال�صعراء  اأول����ئ����ك  اأي�������ص���اً، 
ح�����ول  ي������ت������م������ح������ورون  ل 
"مدر�صة" اأدبية اأو "حركة" 
موؤ�ص�صاتية وا�صحة المعالم 
الرغم  فعلى  النظرية.  اأو 
من ت�صابه توجههم، يبقى 
كّل �صاعر متفّرداً وم�صتقاًل 
ال�صعري.  ت����ح����ّرك����ه  ف�����ي 
وي��ب��دو م��ن ن��اح��ي��ة اأخ���رى 
دور  ل��دى  ات��ج��اه��اً  ثمة  اأن 
الن�صر ال�صويدية نحو عدم 

ن�صر الكتابات غير التجارية )كال�صعر( 
�صوى ما ندر، فال�صاعر بالتالي يعي�ض 

ح�صاراً اإذ الن�صر اأ�صحى �صعباً. لذلك 
ربما يكون لجوء ال�صعراء اإلى لغة من 

هذا النوع، محاولة للفت النتباه. 
هذه  في  اأرى  اأن  لنف�صي  اأ�صمح  قد  و 
اأن  اأحببت  كما  الكون�صيبتويل  اللغة 
اأ�صّميها، ما ي�صبه العمل على اأطروحة 
ما�صتر اأو دكتوراه. اأي اأن ال�صاعر يختار 
المو�صوع ثم يبحث فيه ويكتب عنه. 
مالحظات  بالتالي  ت�صبح  وال��ك��ت��اب��ة 
ذهنية خارجية - مو�صوعية كما لدى 
اإيدا بورييل، اأكثر من كونها انطباعات 
جّوانية ذاتية عن العالم الخارجي وكّل 
ما يحيط بنا. كتابة كهذه في اأي حال 
انطالقاً  وحوافزها  خلفياتها  اأتفّهم 
 - الجتماعية  للخلفية  تفّهمي  م��ن 
ال�صاعر  يعي�صها  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة 
ال�صويدي. اأما لو اأراد اأحدنا اأن يقتب�ض 
هذا النوع )وقد فعل من �صافر مّرات 
ع���ّدة اإل���ى ه��ن��اك واأخ����ذ بع�ض روؤو����ض 

الأقالم حول نوعية الإخراج وطريقة 
اإنتاجه  الم�صمون!(، ف�صيكون  اختيار 

لعدم  وذل������ك  م�����ص��ط��ن��ع��اً، 
الأ�ص�ض  اإل��ى  كتابته  ا�صتناد 
الجتماعية القا�صية ذاتها. 
ف���ت���ج���رب���ة ال����ق���������ص����وة، مع 
خلفية تاريخية طويلة في 
الفل�صفية  المفاهيم  تلّقي 
ال���������ص����و�����ص����ي����ول����وج����ي����ة   -
لي�صت  )وال�صو�صيولوجيا 
ب��ل �صيء  اإح�����ص��اءات  عملية 
ت��ن��ت��ج هكذا  ب��ك��ث��ي��ر(  اأه������م 

منحى �صعري.
حروباً  ع�صنا  اأن��ن��ا  �صحيح 
بلداً  ل  ل�صنا  لكننا  ع�����ّدة، 
مجتمعنا  ول  ����ص���ن���اع���ي���اً 
نعي�ض  الفردية. ل  مجتمع 
العزلة الخانقة، ول  ثقافة 
وال�صوداوية،  الياأ�ض  ثقافة 
ول ثقافة المادية الفاح�صة، ول ثقافة 

النتحار بطبيعة الحال، اأو ما �صابه.

حركة كتابة جديدة في ال�صعر ال�صويدي، تعّرفت اإلى بع�س مالمحها في زيارتي الثانية اإلى ال�صويد للم�صاركة 
في المهرجان الذي نّظمته جامعة "لوند"، وفي و�صعي ت�صمية هذه الكتابة ب�: "كتابة الكون�صيبت".

اآنا هالبرغ. جيني تونيدال.



1            تتّمة حكاية كحكاية بالل 
باأنه  اتهامه  لبنان عبر  المثقفين، في تهجيره من  ال�صيا�صية �صّد  تلفيق التهامات  اعتاد 
�صريح  تلميح  مع  "هاآرت�ض"،  ل�صحيفة  ال�صّري  المرا�صل  وباأنه  بل  اإ�صرائيلي"،  "جا�صو�ض 

موّقع باأ�صماء م�صتعارة باإمكان ت�صفيته )الج�صدية(.
اإلى  الهجرة  اإما  ْين:  الأمرَّ باأحلى  َق��َدره  اأع��زل كبالل خبيز عليه مواجهة  بالطبع، مثّقف 

خارج لبنان )وهذا ما فعله(، واإما العي�ض فيه مع هاج�ض اأنه مقتول في اأي لحظة. 
مثّقف حّر؟ اإذاً فليتدّبر راأ�صه وحيداً مع حّريته. الحّرية تبدو هنا - ويا للياأ�ض - كبديل عن 

الحماية التي يمكن اأن يتمّتع بها اأي ميلي�صيوي اأو متحّزب اأو طائفي.
اأنت حّر بقدر ما اأنت وحيد. اأنت حّر بقدر ما اأنت اأعزل.

ر، وهو الأ�صير ال�صابق في ال�صجون الإ�صرائيلية،  الم�صتفّز في حكاية �صديقي بالل اأنه ُيهجَّ
في حين ُيَعيَّ�ض لبنان "عر�صاً" بعودة اأ�صراه.

ثمة اأ�صير بطل واأ�صير عميل. ثمة اأ�صير عري�ض واأ�صير ُمطلَّق.
الواحد"  ال�صقف  تحت  وال�صتاء  "ال�صيف  حكاية  م��ن  واأخ��ط��ر،  اأب��ع��د،  الم�صاألة  بالطبع، 
الممجوجة، فهذا ي�صّح بين اأحزاب وطوائف مت�صارعة، ل بين طوائف م�صّلحة وفرد اأعزل. 
فكاأي مثقف مت�صالح مع نف�صه، قطع بالل خبيز مع طائفته منذ بداية م�صواره، كما عاد 
وقطع مع الحزب الذي كان انتمى اإليه )الحزب ال�صيوعي( وقاتل في �صفوفه بعد قيامه 
"زعماء" الثقافة لأنه ل  بعملية نقد ذاتي وجمعي. ناهيك باأنه لي�ض لديه ما يقطعه مع 
يجيد التزّلف اإلى اأحد لحمايته والإغداق عليه. على هذا النحو ي�صبح المثّقف حّراً واأعزَل 

في اآٍن واحد. على هذا النحو ُيترك المثقف لم�صيره.
حكاية كحكاية بالل هي دليل على ال�صبه المريب بين َقَدر المثّقف الحّر في بالدنا وبين 
والريبة  الدائم  ال�صتباه  بقعة  العي�ض في  اإنه  المنطقة.  "فّج" كلبنان في هذه  كيان  َق��َدر 
هوؤلء  لكن  �صمّو،  الثقافة  بريد.  �صناديق  المثّقفين  ه��وؤلء  لكن  ر�صالة،  الثقافة  الدائمة: 

المثقفين عمالء... وهكذا دواليك.
والحّق اأن َطْرق مثل هذا المو�صوع ل يكتمل من دون اللتفات اإلى الجامع الأهم: الأنثوّي. 
ونق�صد بذلك الُمعطى �صلبياً - مجتمعياً - اإلى الأنثى. "قّوة لبنان في �صعفه"،  المقولة 
ال�صهيرة عن لبنان، والتي ت�صّح في وجه من وجوهها على المثقف، هي في اأ�صلها تحريف 
�صيا�صي لبيت �صعري �صهير قيل في المراأة قديماً، يرى مكمن قّوتها في �صعفها: "يقتلَن ذا 

اللّب حتى ل حراك به/ وهّن اأ�صعف خلق اهلل اأركانا" )جرير(.
نف�صه  الوقت  في  و�صيطاناً  ُجعلت رمزاً  المري�صة،  الذكورية  المجتمعات  المراأة، في  وكما 
في  ج��ه��ة،  م��ن  فيها  ال���ذي  )ال�صلبي(  ال�صيطان  تمّثل  وال��غ��واي��ة  التفاحة  حكاية  )دي��ن��ي��اً، 
)الإيجابية(  الذكورية  القيم  جميع  تمثيل  والِعر�ض  وال�صرف  البكارة  حكاية  تتكّفل  حين 
المزعومة التي يقع عليها عبء حملها(... اأقول وكما المراأة ُجعلت رمزاً و�صيطاناً في اآٍن 

واحد، كذا ُجعل لبنان، وُجعل المثّقف.
المنظومّي  الكذب  �صحية  تاريخنا  طوال  كان  الأقلّيات(   - المثّقف   - )المراأة  المثّلث  هذا 
هذا  واأم��ام  والأُ�صرية...  وال�صيا�صية  والجتماعية  المعرفية  ُبنانا  جميع  عليه  قامت  ال��ذي 
الركام الهائل من الكذب التاريخي، يحتار المرء َمن ِمن كّذاَبي الرواية ال�صهيَرْين ُي�صّدق: 
"باودولينو" )اإيكو( الذي يقول: "اإذا اأردت اأن تكتب ذات يوم اأخباراً، �صيتوّجب عليك اأن تكذب، 
واأن تختلق بع�ض الحكايا، واإل كان تاريخك م�صجراً"، اأم "مون�صهاوزن" )را�صب( الذي اأق�صم 

باأغلظ الأيمان في ليلته الثامنة باأنه راأى �صمكاً يعي�ض في مياه بدرجة الغليان؟!
ماهر �شرف الدين

الجمعة 1  اآب  2008الجمعة 1  اآب   2008

لال�شتراك ال�شنوي:
لبنان: 20 دولرًا اأميركيًا. الدول العربية: 50 دولرًا اأميركيًا. اأوروبا 

واأميركا: 70 دولرًا اأميركيًا.

carmen@alghaoon.com

  • �شاكر لعيبي •

ح�صين  ال�صديق  ال�صاعر  اأراد  ع�صفوران 
واحدة  ب�صتيمة  ي�صيدهما  اأن  حمزة  بن 
جريدة  في  ُن�صر  مقال  �صكل  على  ج��اءت 
الع�صفور   .2008 اأي��ار   30 في  "الأخبار" 
الحاج،  اأن�����ص��ي  لل�صاعر  ال��ت��م��ّل��ق  الأول: 
اهلل"  ل�"حزب  التمّلق  الثاني  والع�صفور 
الذي )واأعيد تكرار ما قلُته �صابقاً( تتبع 
فيها  يعمل  "الأخبار" ال��ت��ي  ج��ري��دة  ل��ه 

ال�صديق بن حمزة.
الخام�ض من  العدد  ق��راءة  يزعم  المقال 
بتجربة  الخا�ض  "نقد" الف�صلية  مجلة 
الحقيقة  في  لكنه  الحاج،  اأن�صي  ال�صاعر 
ول�"تحريرها"  للمجلة  ���ص��ت��ائ��م  ��ع  ت��ج��مُّ
ل�صاحب  والتزّلف  فيها،  �صاركوا  وللذين 
"لماذا  ال��ع��ن��وان:  وم��ن��ذ  "الر�صولة..." 

تركتم اأن�صي الحاج وحيداً؟".
يبداأ ال�صديق مقالته بحكم جازم: "بعد 
العدد  ت�����ص��ّف��ح  م��ن  ال���ق���ارىء  ينتهي  اأن 
اإ�صداره  م��ن  ال��ج��دوى  م��ا  ي�����ص��األ:   )...(
ما  معظم  �صيكّررون  الم�صاركون  كان  اإذا 
يكون  ه��ك��ذا  ال�صاعر...".  ع��ن  يعرفونه 
النقد! واأ�صتطيع هنا اأن اأ�صتعمل من�صوب 
الجزم نف�صه لأقول اإن بن حمزة لم يقراأ 
اأي��ام قليلة من  ُن�صر بعد  العدد، فالمقال 
�صدور المجلة التي يبلغ تعداد �صفحاتها 
حوالى 250 �صفحة. واأق�صد من كالمي 
هذا اأنه لي�ض من حق من "ت�صّفح" العدد، 
اأن يطلق حكماً  يقّر هو في مقالته،  كما 

مبرماً كهذا الحكم.
ال�صاعر  اإل���ى  ح��م��زة  ب��ن  ح�صين  ي��ت��زّل��ف 
وم�صتعملة  مبتذلة  ب�صيغة  الحاج  اأن�صي 
اإلى  يرقى  ل  النقد  ه��ذا  اأن  وه��ي  كثيراً، 
قبل  "من  اإن�صائية  وباأ�صئلة  ال�صعر،  ذاك 
الأمثلة  بع�ض  معي  واق���راأوا  الطوفان"، 
عليها من مقالة ل يتجاوز عدد كلماتها 

300 كلمة:

فيه  ي��ن��زل  ال����ذي  ال���وق���ت  ي���اأت���ي  "متى 
الحاج  اأن�صي  لل�صباحة في ق�صائد  النقاد 
اإن  لنا  يقول  ياأتي من  وكتاباته؟... متى 
الن�صيان  م��ن  ال�صاعر  ه��ذا  �صيحفظ  م��ا 
ال�صعرية؟  ممار�صته  ف��ي  ت��ح��ّق��ق  م��ا  ه��و 
ي��ق��ل��ب م���ع���ان���ي �صعره  َم�����ن  ي����اأت����ي  م���ت���ى 
وا���ص��ت��ع��ارات��ه ع��ل��ى ق��ف��اه��ا ل��ُي��ري��ن��ا الأل���م 
"يقلب قفا"  اأن  اإلى  الفريد؟..."، وهكذا 
"اأن�صي  بالقول:  ه��ذه  التزّلف  �صمفونية 

الحاج ي�صتحق اأكثر من هذا!".
ني، ا�صتخدم بن حمزة حين  في ما يخ�صّ
العرب  ال�����ص��ع��راء  ب��م��ل��ّف  ال��ت��ع��ري��ف  اأراد 
ف���ي���ه( تعبير  ����ص���ارك���ُت  ال�����ص��ب��اب )ال������ذي 
ل  وا���ص��ح،  تهّكمي  ���ص��ي��اق  ف��ي  "حفنة" 
زعم  ث��م  ك��ّل��ه.  المقال  �صياق  ع��ن  يختلف 
اأن "التحرير" اأ�صاف اإلى "�صهادة محمد 
بركات"، جملة "كاتب العمود في جريدة 
من  ب�صكل  اهلل  لحزب  "الأخبار" التابعة 

الأ�صكال"!
ل اأعرف من اأين جاء ال�صديق بن حمزة 
اإن  له  قال  الثمينة هذه، ومن  بمعلومته 
الجملة  هذه  اأ�صاف  من  "التحرير" هو 
كتبها،  م��ن  ه��و  بركات"  "محمد  ولي�ض 
ل��ك��ن اأع������رف ب���اأن���ه ك����ان ع��ل��ى ب���ن حمزة 
تجاه  ال�صخ�صية  م�صاعره  اإقحام  تجّنب 
من  كل  و�صتم  ال�صكل،  بهذا  "التحرير" 
"الغاوون"(  )ورب��م��ا  "نقد"  م��ع  يتعامل 

فقط لأنه يكتب في منبر ل يحّبه. 
اإذاً، النقد عند ال�صديق ح�صين بن حمزة 
وتلفيق  ال�صتائم،  ال��ت��م��ّل��ق،  م��ن:  ي��ت��األ��ف 

التهم.
... نقد "النقد" ل يكون هكذا يا �صديقي 
ح�صين. غداً �صنلتقي في اإحدى الحانات، 
�صنتعاتب  اأ���ص��دق��اء.  "حفنة"  و���ص��ن��ك��ون 
رب��م��ا، ل��ك��ن��ي ب��ال��ت��اأك��ي��د ���ص��اأق��ول ل��ك باأن 

حَته عاد وتغّبر! الجوخ الذي م�صَّ

ال�صاعر والمتابع للنقد ال�صعري  يالحظ 
العربي ذّماً وا�صع النطاق لالأيديولوجيا 
)انظر مادة �صوقي بزيع "الأيديولوجيا 
المنت�صرة وال�صعر المهزوم" في العدد 
تعليق  هنا  "الغاوون"(.  من  ال�صابق 
طريقة  وعلى  المفردة  معنى  على 
ال�صائع،  ال�صعري  النقد  ا�صتخدامها في 

ولي�س رّداً على المادة المذكورة.
بمعاٍن  "الأيديولوجيا"  مفردة  اأُثقلْت 
 )connotations )بالفرن�صية  ثانوية 
ل��ي�����ص��ت م����ن ����ص���ل���ب���ه���ا، وا����ص���ُت���خ���دم���ْت 
بطريقة هوائية رديفاً للفكرة المجّردة، 
ولاللتزام الفكري والأخالقي، والنزعة 
وكّل  ال��وع��ي،  في  والو�صوح  الإن�صانية، 
نزوع �صيا�صي مهما كان طفيفاً وعري�صاً، 
لالأ�صياء،  بم�صتقبل  ل���الأم���ل  و���ص��ن��واً 
ول��������الأدب ال��م��ع��ن��ي ب��م�����ص��ك��ل��ة م���ح���ّددة 
)با�صتثناء النزعة الن�صوية!(، والنحناء 
كما  ال�صعراء،  ط��رف  م��ن  اليومي  على 
الم�صطلح،  م��واج��ه��ة  ف��ي  ا���ص��ُت��خ��دم��ْت 
من جهة اأخرى، تعبيرات م�صادة مثل: 
وال�صعلكة  ال���ت���زام  وال����ال  ال��ل��ي��ب��ي��رال��ي��ة 
والتمّرد والعبث، واأحياناً الردح الثقافي 

�صّيق الأفق وقليل الب�صيرة.
لم يقّدم الكثيرون، في نهاية المطاف، 
لنا  ُت�صَرح  ول��م  لالأيديولوجيا،  تعريفاً 
بالتالي العلة الأ�صلية في تهافتها. نعود 
"الأيديولوجيا"  م�صطلَحي  اإل���ى  اإذاً 
ي�صابه  و"الأدلجة" اللذين راجا ك�صيء 
ال�صتيمة والخطيئة الم�صيحية الأولى، 
وللتبعي�ض   - البع�ض  اأن  على  ونبرهن 
دللة كبيرة هنا - ي�صتخدمها بطريقة 

تنق�صها التدقيقات ال�صرورية.
الجذور التاريخية وتطّور المفهوم

في  "اأيديولوجيا"  الم�صطلح  ظ��ه��ر 
�صاغه  وقد  ع�صر،  الثامن  القرن  نهاية 
في العام 1796 ديتو دو ترا�صي لالإ�صارة 
اإلى درا�صة الأفكار، خ�صائ�صها واأ�صولها 
وقوانينها، وكذلك عالقاتها بالإ�صارات 
الأيديولوجيون  ع��ن��ه��ا.  ت��ع��ّب��ر  ال���ت���ي 
وكانت  ت��را���ص��ي  دو  ن�ّصطها  جماعة  ه��م 
تت�صّمن مثقفين مثل كاباني�ض وفولني 
علم  اإق����ام����ة  اأرادوا  ودون���������و...  وك������ارا 
والظالمية  الخرافات  وتبديد  لالأفكار 
الأنوار.  لع�صر  تكميلي  م�صروع  �صمن 
وم�صروعه  ك���ون���دي���الك  ه����دي  وع���ل���ى 
اأ�صل  ف��ي  ك���ان يبحث  ال���ذي  ال��ع��اط��ف��ي 
الأف����ك����ار، ك��ان��ت ت��ل��ك ال��ج��م��اع��ة ت�صعى 
هكذا  للفكر.  علمي  تحليل  اإق��ام��ة  اإل��ى 
اع��ُت��ب��رت الأي��دي��ول��وج��ي��ا ب��م��ث��اب��ة ن�صق 
ال�صروط  عن  م�صتقّل  متما�صك  فكري 
القرن  المفهوم  ه��ذا  راف��ق  التاريخية. 
ح�صور  مع  بالتوازي  كّله  ع�صر  التا�صع 
في  ال�صناعية  وال��ث��ورة  العلمي  الفكر 
اأولئك  ي���ق���ود خ��ط��ى  اأوروب��������ا. م���ا ك����ان 
�صامل  نظام  عن  البحث  هو  المفكرين 
العلوم  تطبيق  ح��ول  يتمحور  ومّت�صق 

في الظواهر الجتماعية.
كان التنافر حا�صاًل بين الأيديولوجيا 
التا�صع  القرن  ففي  والإي��م��ان.  العلمية 
عن  التوّقف  مارك�ض  ك��ارل  اقترح  ع�صر 
ب��م��ث��اب��ة نظام  اع��ت��ب��ار الأي���دي���ول���وج���ي���ا 
م��ح��اي��د، وق�����ّدم اإ����ص���اءة ن��ق��دي��ة ب�صدد 
لقد  لالأيديولوجيا:  الأ�صلي  المفهوم 
راأى الأيديولوجيا نظاماً لالأفكار التي 

تخدم م�صالح الطبقات الجتماعية. 

الأي���دي���ول���وج���ي���ا وعلوم  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ة 
لذا  فيها.  �صك  ل  المعا�صرة  الجتماع 
د الأي��دي��ول��وج��ي��ا ع��ل��ى اأن���ه���ا، كما  ُت���ح���دَّ
الأفكار  م��ن  "نظام  رو���ص��ي��ه:  غ��ي  يقول 
عموماً  والمنّظمة  ال�صريحة  والأحكام 
ُت�����ص��ت��خ��دم ف��ي و���ص��ف وت���اأوي���ل وتبرير 
ع ب�صري، وهي  اأو تجمُّ و�صعية جماعية 
وتقترح  ق��ي��م��اً  وا����ص���ع  ب�����ص��ك��ل  ت�����ص��ت��ل��ه��م 
لهذه  التاريخي  للفعل  م��ح��ّدداً  توّجهاً 

الجماعة اأو لذاك التجّمع". 
اآخ�����ر ه���و ج����ان ب��ا���ص��ل��ي��ر يقّدم  ب���اح���ث 
ت��ع��ري��ف��اً اأك���ث���ر ره���اف���ة واك���ت���م���اًل. ففي 
اأن الأيديولوجيا هي جماع  البدء يرى 
حالما  تظهر  التي  العقلية  التمثيالت 
باأوا�صر  بينهم  م��ا  ف��ي  الب�صر  ي��رت��ب��ط 
ت�صّكل  تمثيالت  معّينة؛  بو�صعيات  م��ا 
المرتبطة  الوعي  ح��الت  جماع  بعدئذ 
ب��ال��ف��ع��ل ال�����ص��ي��ا���ص��ي، اأو ب��ع��ب��ارة اأخ���رى 
الال�صراعية  اأو  ال�صراعية  بالطريقة 
لي�صت  حياتهم.  بها  الب�صر  ينّظم  التي 
لأنها  لفظية  تلك  ال��وع��ي  ح���الت  ن���واة 
متكّونة من دفق �صعوري: هذه الحالت 
ع���ّدة من  اأن��م��اط  ف��ي  ت��ت��ج��ّدد  المثالية 
ال�����ص��ج��الت وي��م��ك��ن ال����ص���ت���دلل عليها 
عّدة  ومادية  عبر تمظهرات مو�صوعية 

تنتجها هي بال�صبط.
تقع الأيديولوجيا في المحتوي، ولي�ض 
ن����وع خطابي  ي���وج���د  ال����ح����اوي. ل  ف���ي 
م كاأيديولوجيا بحّد ذاته.  يمكن اأن ُير�صَّ
بالن�صبة  الأي��دي��ول��وج��ي��ا  ف���اإن  وع��م��وم��اً 
اإل����ى ب��ا���ص��ل��ي��ر ه��ي ت��ك��وي��ن خ��ط��اب��ي )اأو 
ا�صتدللي( اإ�صكالي ل هو بال�صحيح ول 
بالخاطئ، و�صواء اأكان فاعاًل اأم خامداً، 
مّت�صقاً اأم غير مت�صق، متطوراً اأم بائداً، 
ي�صعى  فبف�صله  م��ر���ص��ي��اً،  اأو  اع��ت��ي��ادي��اً 
اإل��ى تحقيق قيمة معينة عبر  �صغف ما 
المجتمع.  نطاق  في  ال�صلطة  ممار�صة 
اإع��ادة �صوغ  اإل��ى  المعرفي  التحليل  قاد 
بو�صفها  ل��الأي��دي��ول��وج��ي��ا:  دق���ة  اأك���ث���ر 
فهي  م��ف��ه��وم��ي��ًة،  ال��ع��ل��وم  بجعل  ت�صمح 

ُتحلل حياديتها وبنيتها واأ�صا�صاتها. 
دونكير  كري�صتيان  الألماني  الفيل�صوف 
"تفكير  ���ص��رورة  على   2006 ع��ام  ���ص��ّدد 
وهو  الأيديولوجيا".  لمفهوم  ن��ق��دي 
الأول  الهّم  هو  المفهوم  هذا  اأن  يعتقد 
المرتبط ب�صكل وثيق بنظرية المعرفة 
اأنه  على  الم�صطلح  ف  وُي��ع��رِّ والتاريخ. 
ومداَورًة،  �صراحًة  يعلن،  تمثيلي  نظام 

امتالك الحقيقة المطلقة.
باأن  اأرن�����دت فتكتب  ح��ن��ا  ال��م��ف��ك��رة  اأم���ا 
الأي����دي����ول����وج����ي����ا ت���������ص����ارك ال���ظ���اه���رة 
ال�صمولية في الجوهر، وتقّدم خ�صائ�ض 
عّدة ل يمكن عزلها عن بع�صها البع�ض. 
نهائياً  تاأويلياً  ن�صقاً  ت�صّكل  جهة  فمن 
الكّلية  المعرفة،  ادع���اء  معلنًة  للعالم 
وال�صريحة، بما�صي العالم وم�صتقبله. 
الأيديولوجيا  ف���اإن  اأخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
تعلن عن طبيعتها غير القابلة للطعن 
وغ���ي���ر ال��م��م��ك��ن��ة ال���ت���زوي���ر. اإن���ه���ا غير 
م�����ص��اب��ة ب��ال��خ��ل��ل، واإن���ه���ا م��ت��ح��ّررة من 
الواقع. خ�صي�صة اأخرى لالأيديولوجيا 
على  وق��درت��ه��ا  "منطقيتها"  ف��ي  ت��ق��ع 
الذي يجمع،  الماهر  الداخلي  الترابط 
على نحو ثابت، المتناق�صات في �صياق 
النظر  منطقي. وهي ت�صير من وجهة 
ه�����ذه، ب��ح�����ص��ب اأرن��������دت، ب��ال�����ص��ب��ط ما 

تزعمه: منطق الفكرة.

"اأيديولوجيا"  م�صطلح  دخل  تاريخياً، 
المارك�صية  الجتماعي مع  التفكير  في 
نقدياً:  معنى  ال��ف��ور  على  تمنحه  التي 
الأي���دي���ول���وج���ي���ا ت��ن��اق�����ض ال��ع��ل��م. لقد 
ت��ق��ّدم��ت ف��ي ال��ب��دء ك��روؤي��ا ل��ل��ع��ال��م، اأي 
وتبّرر  ت�����ص��رح  وث��ق��اف��ي��ة  ع��ق��ل��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
من  انطالقاً  م��وج��وداً  اجتماعاً  نظاماً 
هذه  لكن  دي��ن��ي��ة.  اأو  طبيعية  م��ب��ّررات 
الروؤيا لي�صت في الحقيقة �صوى حجاب 
الم�صالح  ط��ب��ي��ع��ة  ت��غ��ط��ي��ة  ي�����ص��ت��ه��دف 
ت��ع��زز وتمّدد  ال��م��ادي��ة الأن���ان���ي���ة، وه���ي 
كارل  نقد  المف�صلة.  الطبقة  �صيطرة 
البوؤ�ض  نقد  لالأيديولوجيا هو  مارك�ض 
الذي تخفيه هذه الأيديولوجيا؛ بوؤ�ض 
واآليات  الجتماعية  العالقات  في  يقع 

ال�صيطرة وال�صتغالل.
ط�����ّور م���وؤل���ف���ون وع��ل��م��اء اج��ت��م��اع مثل 
هابرما�ض واأرندت واألتو�صير وثومب�صون 
م���ف���ه���وم���اً ن����ق����دي����اً ل���الأي���دي���ول���وج���ي���ا. 
"الأجهزة  م��ف��ه��وم  ي�صتخدم  األ��ت��و���ص��ي��ر 
كالمدار�ض  ل��ل��دول��ة  الأيديولوجية" 
والمعاهد  وال����ج����ام����ع����ات  وال���ج���ي�������ض 
الأكاديمية. اأما بحوث ثومب�صون فتتعّلق 
المعا�صرة  الثقافة  في  بالأيديولوجيا 
الثقافي  ال����ب����ع����َدْي����ن  ع���ل���ى  وت���ن���ط���وي 
وال�����ص��ي��ا���ص��ي ل��الأي��دي��ول��وج��ي��ا ف���ي اإط���ار 
ميديا الت�صالت الجماهيرية التي هي 

اإحدى خ�صائ�ض العالم المعا�صر . 
الُملتب�ض  ال���ص��ت��خ��دام  اأن  يتبّين  ه��ك��ذا 
الذي  ه��و  نف�صه  ال��ف��ك��ر  ول��ي�����ض  للفكر، 
انطالقاً  ونقده،  وتحليله  فح�صه  يقع 

طبيعة  عن  الأ�صلية  مارك�ض  فكرة  من 
ال��ك��ث��ي��ر من  اأن  الأي���دي���ول���وج���ي���ا، ح��ت��ى 
ال��ن��ّق��اد وال��ف��اح�����ص��ي��ن وال��م��ن��ّب��ه��ي��ن اإلى 
خطورة تطويع الفكر ولّي عنقه، كانوا 

من كبار المارك�صيين مثل األتو�صير.
ف���ي ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ائ��دة، منذ 
�صنوات الت�صعينيات، نحن اأبعد ما نكون 
عن مفهوم نقدي كهذا لالأيديولوجيا. 
ب��خ��ّف��ة م��ت��ن��اه��ي��ة رديفاً  ُي�����ص��ت��خ��دم  اإن����ه 
كانت  مهما  واإن�صاني  فكري  ل�"التزام" 
وُي�صتخدم،  األ���م���ح���ن���ا.  ك���م���ا  ط��ب��ي��ع��ت��ه 
ب�صكل  المارك�صيين  بتناق�ض فادح، �صّد 
خا�ض. ولي�ض �صد الليبيراليين مع �صدة 
)اأيديولوجيتهم؟(.  باأفكارهم  تم�ّصكهم 
في اأوروبا ا�صُتخدمت المفردة، عموماً، 
من طرف مفّكري ما بعد الحداثة في 
الأنوار  ع�صر  ب��اأف��ك��ار  المت�صّبثين  نقد 
الإن�صانية  بالنزعة  بعُد  والمتم�صكين 

للقرن التا�صع ع�صر.
وهم الأيديولوجيا واأوهام نقدها

اإل��ى تحليالت حّنا  اأق��رب  باأننا  لنعترف 
اأرن����دت ال��ق��ائ��ل��ة اإن الأي��دي��ول��وج��ي��ا هي 
عموماً رديف للظاهرة ال�صمولية، واإنها 
وهي  للعالم  نهائياً  تاأويلياً  ن�صقاً  ت�صّكل 
تّدعي انطواء العلم كّله بين جناَحْيها، 
العالم  بما�صي  كّلية  دراي���ة  على  واإن��ه��ا 
في  مارك�ض  ك��ان  م��ا  )وه���ذا  وم�صتقبله 
َم��ن ِمن  ت��م��ام��اً(.  ���ص��ّده  الحقيقة يقف 

ال�صعراء العرب يمكن اأن يزعم امتالكه 
ن�صقاً تاأويلياً نهائياً للعالم ومعرفة كاملة 
بما�صي العالم وم�صتقبله لينطبق عليه 
قناع الأيديولوجيا الب�صع؟ لو اأننا فّت�صنا 
ملّياً في ال�صعر العربي لوجدنا اأن اأحد 
المعا�صر هو  العربي  ال�صعر  رم��وز  اأه��م 
من زعم دوماً امتالك هذه الروؤية؛ هذه 
اإطار  في  يو�صع  ل  وهو  الأيديولوجيا، 
يفوت  ل�صبب  "الأيديولوجيا"،  تو�صيف 
النقد العربي، لكن عليه األ يفوتنا. من 
ب��الأح��رى هم  التو�صيف  ب���ذاك  ��َف  ُو���صِّ
اإن�صاني  بم�صكل  المهمومون  ال�صعراء 

ووجودي ما.
ال������رب������ط بين  ال���ع�������ص���ف  األ����ي���������ض م������ن 
وبين  م�����ح�����ّدد  ب����ه����مٍّ  م�������ص���غ���ول  ����ص���ع���ر 
اأم���ام منطق  هنا  الأي��دي��ول��وج��ي��ا؟ نحن 
الإن�صاني  الفعل  ُيلِزُم  لأنه  "تلفيقي"، 
والوجودي والفكري اإلزاماً الدخوَل في 
ُم�صَبقة  الأيديولوجيا  افترا�صي:  حقل 
في  الم�صطلح  ا�صُتخدم  هكذا  ال�صنع. 
لأن  اأي�����ص��اً  تلفيقي  الأخ��ي��رة.  ال�صنوات 
ما  فكر  ن�صغ  اإلى  م�صدوداً  اإن�صانياً  فعاًل 
مثقاًل  باهتاً  �صعراً  بال�صرورة  ُينتج  لم 
الن�صداد  هذه.  الكريهة  بالأيديولوجيا 
اإلى نب�ض الواقع وحركة الأ�صياء، وحتى 
من  اليوناني،  معناها  في  ال�صيا�صة  اإلى 
جهة اأخرى، لي�ض رديفاً لالأيديولوجيا. 
لو اأن العالم الخارجي وحده من يتحّكم 
وال�صعريات،  ال��ج��م��ال��ي��ة  ب��ال��م��ن��ج��زات 
و�صعراء  ومفكرين  اأدب����اء  نفي  ل��ت��وّج��ب 
في  ظ���ه���روا  لأن���ه���م  الأدب  ت���اري���خ  م���ن 
ف��ت��رات ُم��ل��ت��ب�����ص��ة، ب��ل ُم��ن��ح��ّط��ة ك��م��ا قد 
اأنه  طالما  راأ�صهم  على  والمتنّبي  ُيقال، 
�صيا�صي" من  "انحطاط  اأب��دع في فترة 
ال��ن��م��ط ال����ذي ي�����ص��ف��ه ال��وا���ص��ف��ون، بل 
عمل في بالطات الأمراء والحكام وكان 
لعب  ه��و  يفتاأ  �صيا�صي" ل��م  "طموح  ل��ه 
اأحابيل ال�صيا�صة من اأجله. هذا الدر�ض 
لأنه  المحّلي  النقد  يقنع  لن  التاريخي 
مهموم باأمر اآخر، ولأنه ي�صتثمر الف�صل 
ال�صيا�صة  اإل��ي��ه  اأو���ص��ل��ت  ال���ذي  ال���ذري���ع 
العالم العربي منذ �صنوات ال�صبعينيات، 
وال�صعر،  الأدب  ح��ق��لَ��ي  ذل����ك  ي�����ص��م��ل 
والمرارة التي تركتها فاعلًة في غال�صم 

المتابعين المحايثين.
اأيديولوجيا"   - "�صعر  فكرة  مقابل  ف��ي 
المعتمة، لم تتوّقف بع�ض الأقالم، لكن 
وما  الثمانينيات  �صنوات  طيلة  م���داورة، 
ت��اله��ا، ورب��م��ا حتى اح��ت��الل ال��ع��راق عام 
"الالمنتمي"  فكرة  تمجيد  عن   ،2003
ال��ُم��ْرب��ك��ة عربياً  ال��ح��داث��وي��ة  ب��اأ���ص��ك��ال��ه��ا 
العبثي،  ال���ب���وه���ي���م���ي،  )ال�������ص���ع���ل���وك، 
على  اإل���خ(.  ال�صمير...  قليل  الن��ت��ه��ازي 
نهائية،  ف�����ص��ي��ل��ة  ل��ي�����ض  ال��الم��ن��ت��م��ي  اأن 
انتموا،  ففي مقابله ثمة مبدعون عظام 
حيواتهم  م��ن  فترة  ف��ي  وعالمياً،  عربياً 
اآخر لن  اأح��زاب عقائدية. هذا در�ض  اإلى 
ُيقنع النقد ال�صعري رغم بداهته الأولى، 
ل�صبب  ارتبط  عنه، من  و�صُيحاِكم، رغماً 
التحديد،  وجه  على  العربي  بالي�صار  ما 
حتى اأن محاكمة الي�صار �صارت قاعدة ل 
و�صار  المو�صوفة.  الفترة  طيلة  ُتناق�ض 
القريب،  لما�صيه  يتنّكر  الجميع  الجمع 
بدًل من اأن يرى فيه فترة تخ�صيب ذّري 
ندافع  الحال ل  الراهنة. بطبيعة  لذاته 
لكننا  اليمين،  ع��ن  ول  الي�صار  ع��ن  هنا 
نف�صه،  ال�صيء  ق��ول  ب��اأن��ه ل يمكن  ن��ذّك��ر 

في النقد العربي المحّلي، عن ر�صام مثل 
بيكا�صو اأو �صاعر مثل اإلويار اللذين انتميا 
جهاراً اإلى حزب ي�صاري اأوروبي. لن يقنع 
هذا المثال اأبداً بدوره، لأن نقدنا الأدبي 

مهموم بتوطين التبا�ض كبير.
"المنتمي"  لي�ض  الأخ��رى،  ال�صفة  على 
واأخالقياً،  اأدب����ي����اً  م��ن��ط��ف��ئ��ة  ���ص��خ�����ص��ي��ة 
كوكباً  بال�صرورة  منتمي" لي�ض  و"الال 
د  ل��م يج�صِّ اإذا  ُدرّي�����اً،  و���ص��ع��ري��اً  اأخ��الق��ي��اً 
ال�صياقات  ف��ي  بعينه  ال��ت��ده��ور  م�����ّراٍت، 
المحّلية المعروفة. ولدينا عربياً اأمثلة 
الل�صان،  �صليطي  ال�صّتامين  من  �صاطعة 
بل هم الم�صرفون على ت�صميم ما اأ�صماه 
"الغتيالت  �صديقنا محمد الحجيري 
اأ�صكاله  الأدبية" با�صم الالمنتمي تحت 
العابث،  العدمي  )ال�صعلوك،  الكثيرة 
الر�صائل  وكاتب  الأقنعة،  ذو  النتهازي 
الل��ك��ت��رون��ي��ة ال��خ��ّف��ا���ص��ّي��ة... اإل������خ(. ل 
يتوّهمن اأحد باأننا لن ننحاز، في نهاية 
الم�صحون  ال��الم��ن��ت��م��ي  اإل���ى  ال��م��ط��اف، 
ب��ال��ج��م��ال وال���ره���اف���ة. وف���ي ن��ط��اق هذا 
الأخير ُتبرهن ال�صير ال�صعرية والذاتية 
الطالعين  ال��ع��رب  ���ص��ع��راء  م��ن  للكثير 
وال�صبعينيات،  ال�����ص��ت��ي��ن��ي��ات  ����ص���ن���وات 
اللتزام  اأوه����ام  ���ص��ن��وات  بال�صبط  وه��ي 
ينطوون  اأن��ه��م  وال���وج���ودي،  المارك�صي 

تحت لواء م�صابه.
يحتاج الأمر اإلى و�صوح عاٍل: اإن اندغام 
مثاًل(  لبنان  )في  بالي�صار  عرب  �صعراء 
على  عليهم،  ل  ل��ه��م  ُيح�صب  اأن  ي��ج��ب 
زمانهم  اأبناء  اأنهم  روؤي��ة  يتوجب  الأق��ّل 
على  ك��ان��وا،  واأن��ه��م  وق�صي�صه،  ه  بق�صّ
الأق��ّل مّرة اأخ��رى، "�صهوداً" على حقبة 
اأعمارهم ومراجعهم  تاريخية على قدر 
الجتماعية والثقافية يومها، وعلى قدر 
الأيطيقي الذي لم ي�صاأ لهم الذهاب اإلى 
بهذه  اآخ���ر  ���ص��وؤال  هنا  ه��ا  بائ�صة.  �صفة 
مهما  الي�صار  يو�صع  ل��م��اذا  المنا�صبة: 
ك��ان��ت وط�����اأة ان��ح��ط��اط��ه ال���م���زع���وم مع 
الدينية  والنزعات  القومانية  الفا�صية 
الأيديولوجيا  ب��ا���ص��م  واح����دة  ���ص��ّل��ة  ف��ي 
�صاطع(؟  كمثل  )العراق  تلك  الغام�صة 
عن  ال��ع��رب��ّي  المحلّي  النقد  يجيب  ه��ل 

هذا ال�صوؤال الجذري؟
تهمة  اإن  ن���ف�������ص���ه  ب����ال����و�����ص����وح  ل���ن���ق���ل 
وكادت  كثيراً  خفتت  ق��د  الأيديولوجيا 
لأن  مثاًل،  العراق  احتالل  بعد  تنطفئ 
�صراع الأيديولوجيات قد ظهر، بب�صاطة، 
على اأ�صّده. ل اأحد يتحّدث اليوم، بمثل 
اأو�صاط  في  و�صرا�صته،  الأم�ض  �صراحة 
ال�����ص��ع��راء ال��ع��راق��ي��ي��ن، ون��ح��ن ف��ي العام 
2008، عن رذيلة الأيديولوجيا اإل نادراً، 
ب��اأق��وى م��ا يكون.  لأن��ه��ا فاعلة ع��راق��ي��اً 
ح�����ص��وره��ا ال��ق��وي ال���راه���ن ف��ي العراق 
المجتمع  وي�صّق  اأخيه،  عن  الأخ  يف�صل 
العراقي �صّقاً. لقد ظهر ما كان مطموراً 
الت��ف��اق عليه منذ  يقع  لم  وم��ا  بالعنف 
تاأ�صي�ض الدولة العراقية، واتخذ اأ�صكاًل 
الحاّد  الأيديولوجي  ال�صراع  منها  عّدة 
اأكذوبة  الأيديولوجيا  لي�صت  اللحظة. 
���ص��ق��وط التحاد  ع��ن��د  ن��ن��ف��ي وج���وده���ا 
ال�صتراكية  وال��م��ن��ظ��وم��ة  ال�����ص��وف��ي��ات��ي 

مثاًل، اأو عندما نرغب نحن.
لكن اأين ال�صعر من ذلك كله؟ ل يتوّجب 
اإلى  المخ�صو�صة  الم�صكالت  ت��رح��ي��ل 
يجري  مثلما  لها،  �صالحة  غير  مناطق 
في �صعر - اأيديولوجيا متناهية الخّفة.

  • محمد بركات  •



اخلن�صاء

األ هل ترجعّن لنا الليايل
واأياٌم لنا بِلوى ال�صقيِق

ع" حديثاً  في ال�صورة النائب اللبناني وليد جنبالط وقد "َكوَّ
باتجاه ال�صقيقة )�صوريا(. ولالأمانة، فاإن معنى "ال�صقيق" في بيت 
الخن�صاء هو غير المعنى الذي "رّكبناه"، ف�"لوى ال�صقيق" هو ا�صم 
مو�صع. اإنما للخّفة اأحكامها، ووليد جنبالط اأ�صتاذها. 

هذه ال�صفحات ماأخوذة طبق الأ�صل من الطبعة الأولى لرواية "الحّي الالتيني" ل�صهيل 
اإدري�ض ن�صر فيها ق�صيدة "فطور ال�صباح" لجاك بريفير بهدف ف�صح نزار قّباني الذي 
الروائي  دف��ع  ال��ذي  ال�صبب  وك��ان  جريدة"...  "مع  ال�صهيرة  ق�صيدته  في  عليها  �صطا 

الراحل اإلى ف�صح ال�صاعر الراحل ح�صول خالف مادّي بينهما، اأر�صيف "الغاوون".
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مختلفة  ب����ورت����ري����ه����ات 
ل���������ص����ان ج�������ون ب���ي���ر����ض، 
مجلة  ع������ن  م��������اأخ��������وذة 
ال�صعرية،  "تحّولت" 
 ،3  -  2 ال���م���زدوج  ال���ع���دد 

�صيف وخريف 1984.

بري�صة: روبرت بيتي لورين.

بري�صة: اأندره مار�صان.

بري�صة: غوردرن �صتيفن�صون.

ب�����ري�����������ص�����ة: 
جورج بيدل.



بين يديك البعيدتين
في اأح�صانك الهاوية

اأرتمي عميقاً في الهباء
حيث �صهيق �صغير

ي�صحب روحي من الريح
ويخنق

          الكون
                   في 

                        ج�صدك 

برجلَْين نحيلَتْين
وذاكرة طويلة ال�صعر

اأ�صرح
في دماغ الليل

مم�صو�صاً
وهواج�صي تتلّفت كالحرباء.

دم يعبر القلب
ك�صوكة

بالجثث  م���ح�������ص���ّو  وراأ������������ض 
والأ�صوات الزائدة.

اأنت:
كيف �صترى بعيَنْيك 

الم�صتعارَتْين
تلك الوردة ال�صغيرة

بين اأ�صابعي.

رميت عن روحي
اأ�صياءها

ونف�صت خيالي كالثوب
�صار لالأر�ض ع�صرين اأختاً

و�صرت خفيفاً
كابت�صامة من القلب.

كّتف الزمان يديه
وحّدق في عينّي

اتكاأت على الجدار...
وحّدقت

حينها، كان الوقت
مرمّياً

كالثياب الداخلية؛
واأ�صياء كثيرة تحدث.

دوار
ثقيل

وروحي

تتناق�ض كقمر
يا

اأيتها الأر�ض
وال�صم�ض

والكواكب الأحد ع�صر...

وبيننا...
�صوت �صّيعه الليل

دم �صّلع
الأر�ض
وذكرى

تق�ّض
كوقع الحفيف

بيننا
جرح وملح
عّكاز �صهو 

نه�ّض به
نعاج الأرق

...

- �صتقن�صِك ذات ثلج...
ذئابك.

اأو�ص عّبا�صرامي الأمين
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اأم���ار����ض م��ع ال��غ��رب��ة الك��ت�����ص��اف ال��رق��ي��ق. اأرت��ف��ع ب��ه��ا بخوف 
كمدينة اآثام تكتمل. حين اأكتب عنك دون وطن اأخون الغربة. 
وحين اأكتب عنك دون غربة اأخون المنفى. اأبكي ول اأجد يوماً 
لأقف معك  قمي�صي  اأخلع  وموتي.  بمو�صيقاك  لأعتني  طّيباً 
والزمن  ال�صاعة،  تقول  تمّددي  اللحن.  مع  الغناء  وليتطابق 
�صمٍّ ولعٍق ينتهي بك  رائعاً. مزمور  يحمل على ظفره ج�صداً 
خفاًء.  الكره  كفعل  الحّب  فعل  ويكون  ر�صائلي.  حلمة  تلقم 
اأُخفي عنك موعد موتي لتح�صن ا�صتقبالي. كّل ما اأراه اأج�صاد 
مّيتين تنت�صر كما المقاهي... كمر�ض جديد. ها اأنت ت�صرب 
لحمك  ع��ن  ول  عنك  ال��م��وت  تمنع  ل  عينيك.  م��ن  لتقترب 
البعيد. لالألم �صريره في قلبي. وج�صده الممتّد في �صيوفي 
واأ�صدقائي. اأطمئن هو يبتلع الذاكرة كما يبتلع الورُق الحبَر 
لرجل  طوياًل  َكَمَن  ورد  �صراء  متاأخراً  �صيكون  جاف.  ب�صوت 
اأّي  تعرف  ل  كالنار  وج��ن��ازة. 

جهة ت�صلك.
***
... قلبي مك�صور

على طريق العاهرة
وعلى توقيت اهلل

دون اأن يغتال اأحد اأ�صالءه
ل يبقى اإل انتقام الوجع

اأ�صرخ بالمنفى كاأنه اأمامي
اأ����ص���رخ ب��ج�����ص��دي ك��اأن��ه خلف 

قلبي
�صافر من دون  الذي  ج�صدي 

اأن ُيغرق الأ�صياء
لتتوّرط  ت��ح��ّب��ن��ي  األ  ج����ّرب 

اأكثر
المنفى  ل���ت���رى  ت��ح��ّب��ن��ي  اأن 
يرمق طرف حذائه المهرو�ض 
قائاًل: القلب الذي ل يحتمل النك�صار ل نعّلقه عالياً. الوطن 

هو ما بتروه من لحمك. لت�صميم الحلم...
اأي قبر  اإل���ى  ت��ع��رف  ث���ّم ل  الن��ت��ح��ار  المنفى ج��رع��ة  اأي��ك��ون 

تروح؟

رجاء ناطور

زحفًا زحفًا يعودون
تفارقينني دفعًة واحدًة

من  م�صماراً  ينتزع  كمن 
حائط

لعّله ال�صجر يحفر
�صخرة الوقت،

�صالحاً  عدت  ما  اأنني  اأو 
للوحدة؟

تعني  ل  ال�����ص��اع��ة  ت���ّك���اُت 
�صيئاً

فكرة  دائماً  ُترعبني  لكن 
اأن الوقت
ينق�صي؛

اإل اأنني، مع ذلك، اأنتظر 
اأن تعودي

وتمكثي معي طوياًل
لنلعب األعاباً بائخة:
اأن ن�صتيقظ كّل يوم، 

مثاًل
بوجَهْين ناق�َصْين،

دموعنا  ن���ب���ذل  اأن  اأو 
ل���������ص����ط����ف اأر�������ص������ّي������ة 

المطبخ.

ولكن
ف��������ي ب�������اح�������ة ال����ب����ي����ت 

الخارجية
تنمو نباتات لم نزرعها 

بعد
في علب التنك

نمار�ض هوايتنا  مع ذلك 
بالبقاء

في الداخل،
نتلّم�ض الغبار باأكّفنا

ونبحث عن اأحذيتنا
تحت ال�صرير،

اأو  �صيئاً  ن��دو���ض  ل  لكننا 
اأحداً بكعوبنا

بقاتل  ال�صرا�صير  نبيد 
الح�صرات الزاحفة

الفتاّك؛
هذا ما نفعله اأي�صاً

مع الجيران والرفاق
وه���ذا م��ا اأف��ع��ل��ه م��ع اأبي 

واأّمي
واأخوتي،

التي  ال����ذك����ري����ات  وم�����ع 
تزحف

في جمجمتي،
لكنهم دائماً يعودون،

زحفاً زحفاً...

يد اأبي المك�شورة
ثقيلة يد اأبي. الآن 

يحملها متدّلية بحبل 
م�صنقة من رقبته. 

اليد ذاتها التي �صفعت 
وجهي، واليد ذاتها 

التي امتّدت اإلى 
الحزام الجلدّي عندما 

�صبطتني اأمار�ض عادتي 
ال�صرّية، ثقيلة كانت 

وثقيلة تتدّلى، ول تزال 
ترعبني.

حذاء
على  اأدو����ض  ل��ن  اطمئّني 
الحافيَتْين.  ق���دَم���ْي���ِك 
ال����رق���������ض ول  ت���ع���ّل���م���ت 
اأخ��������ط��������ئ خ������ط������وات������ي. 
يخيف  ل  وح���������ذائ���������ي 
النمل، ول ي�صحق اأعقاب 
���ص��ج��ائ��ر. ح���ذائ���ي حزن 
�صريطه،  واأرب����ط  اأنتعله 
واألّمعه،  بالأ�صود،  اأدهنه 
واأنظر  الح�صى،  به  اأركل 
اإل�����ي�����ه ع����ن����دم����ا اأم�������ص���ي 

وعندما  اأرق�����ض  وعندما 
اأف���ّك���ر. ه��ال اأن��ت��ب��ه��ِت األ 
بقدميِك  الحزن  تدو�صي 

الحافيتين؟

ولدة
كان يمكن

األ اأكون
لكّني كنت

كائناً
ت�صكنه البدايات

لذا 
تكّونت

وتكّورت في الرحم
حتى راأيتهم ي�صحكون:

اأّم����������������ي، ال����م����م����ّر�����ص����ة، 
والطبيب،

لكن اأبي كان عاب�صاً
ل�صبب اأجهله،

وكنُت اأجه�ض في البكاء. 
نظرُت اإلى ال�صقف

كان ي�صّع ببيا�ض اأعمى
ثم تاأّملت يدي اليمنى

بي�صاء كانت
وعمياء.

نزلت عن ال�صرير
وم�صيت

اإلى اآخر الممّر
حيث ل ناأمة

ول �صوء،
على الأر�ض جل�صت

كبيراً كنت
منذ البدء
عارفاً اأنه 
كان يمكن

األ اأكون
لكني كنت

كائناً 
ت�صكنه النهايات.

اإبراهيم �شعيد

هذا �صباحي اأنا، اأنا والخطوات التي 
اأم�صيها مع اعتدال ال�صوء والربيع، 
واأنا  اأن��ا،  �صباحي  ال�صباح،  هذا  لأن 
امراأة:  تحّييني  والآن  الآن،  ع��ائ��ٌد 

كيَف اأ�صبحت؟ فيق�صعّر بدني!

لكن هذا �صباحي اأنا 
اأنا الذي دموعه قهوٌة ت�صقط على 

الكلمات التي يكتبها... فيبكي 
كاأن اأّمه ماتت اأو �صتموت يوماً ما، 

وحين تموت عليه األ ي�صكب القهوة 
بل اأن ي�صرب فقط ... حتى ي�صكر!

هذا �صباحي اأنا 
ت�صبه  �صّبحتني  التي  ال��م��راأة  لأن 
ت�صبه  اأّم��ي  اأن  اأو  التي ماتت،  اأّم��ي 
على  اأتكّلم  اأن��ا  ماتت،  التي  ال��م��راأة 
ال��ف��رزدق واأّم  اأّم  اأق�����ص��د  اأّم���ي واأن���ا 
ال��ل��ت��ي��ن ع��ان��ت��ا م��ن فل�صفة  ج��ري��ر 

النقائ�ض عند �صارتر.

واأنا  اأّم���ي  على  اأت��ك��ّل��م  اأن���ا  ل...  ل، 
اأعني اأّم المعري التي حاول مدحها 
يبعثها  ف��ل��م  الزند"  "�صقط  ف���ي 
ف�صّبها  الن�صور،  قبور  من  المديح 

 ،Eco Homo ،في "اللزوميات" اأو
اأّم  اأق�صد  ول  الإن�صان"،  هو  "هذا 
الع�صالت  ف��رد  اأن  رغ��م  ال��م��ع��ّري، 

الثقافية فكرة اأعمى.

في الحقيقة اأنا اأتحّدث عنهن لأن 
كاأني  يحّيونني  بلدتي  ف��ي  النا�ض 
بموِت  ليذّكروني  �صيف،  اأو  �صائح 

اأّمي التي لم تمت.
درجة  اإل���ى  ب�صّدة  اهلل  تفتقُد  اأّم���ي 
تموت،  اأن  قبل  بكثرة  ت�صّلي  اأن��ه��ا 
وتدعو اهلل لي بحرارة كاأنها لي�صت 

اأّم������ي ال���ت���ي ك��ن��ت ���ص��اأق��ت��ل��ه��ا، لول 
خرجُت  التي  القي�صرية،  ال�صفرة 

تحت ظّلها اإلى الحياة.  
اأدّب����ج  ب��ل و����ص���رُت  ت��ك��ّي��ف��ت،  لكنني 

المدائح في الوجود 
و�صكر الأمهات، 

والمعّري يلكزني كّل مّرة.

ح�صناً �صاأخبركم، اأنا تكّيفت اأف�صل 
من المعّري، 

التي  ال�����ص��ن��ف��رى  ك����اأّم  قطيعي  اأن����ا 
اّدعت اأنها جّدة المتنّبي، اأق�صد اأنا 

قطيعي كاأّم بودلير 
التي اّدعت اأنها اأّم جبران.

لماذا يبكي اليتامى اليوم؟ 
ل يعنيني اإن كان اليوم عيداً لالأّم 

اأو يوماً لل�صعر
ه����ل ي���ظ���ّن���ون اأن�������ي اأت������ح������ّدث عن 

اأّمهاتهم؟ اذهبوا بعيداً عني 
اأيها اليتامى ل قوة لكم على هوؤلء 
اأّمهاتهم  تمت  لم  الذين  الوحو�ض 

بعد 
اذهبوا، بعيداً، بعيداً... هّيا.

مزمور لري�ص الحكمة
اأنا والعراق نبوؤتاْن

ال��م�����ص��اء - لجيب  ���ص��ن��ع��ود - ل��و ح���ّل 
والدنا؛

في�صتعل الن�صيُد: 
اأيا اأبانا قد حر�صنا اللحَن،
لم نقرب �صفّيات الجواِر،

ولم ُن�صع في غفوة الرعيان �صاًة،
الّن�ض:  ُمُتون  للعابرين على  لم نقل 

ل تثبوا اإلى �صجر الكالِم،
و لم يقم في قولنا غير ال�ّصالِم،

اأيا اأبانا المنزوي في ري�ض حكمتِه:
اّت���خ���ذن���ا؛ ل���م ن����زل ن����اي����اً، وم����ا زلت 

الكماْن 

 تمجيٌد لمفترق المجاز
اأنا والعراق ق�صيدتاْن

اإل�����ى  وخ����ط����ى ال���ق�������ص���ائ���د ل ت����ق����ود 
الو�صوِح،

ول ت�����ص��اب ب��ل��وث��ة ال�����ص��ع��راء ف��ي بيع 
الحنيِن.

عبثت  لما  م��ره��وٌن  كالظّل  فطي�صنا 
يداِن،

وع���م���رن���ا ح���م���ٌل خ���راف���يٌّ 
على راأ�ض الم�صّلِة... 

ن���ق���ل: م���ن ك����ان مّنا  ل���م 
جال�صاً في حينها؟

البالد  تخنقه  �صوف  من 
ومن �صيخنقنا بها؟

لكّنا  ل��ل��ري��ح؛  ن��ن��ح��ِن  ل���م 
مفترق  ع����ن����د  ان���ث���ن���ي���ن���ا 

المجاِز
و����ص���ار اأج��م��ل��ن��ا - ال���ذي 
يغوي اأخاه مبّكراً بالموت 

- م�صدوه العزيمِة 
لنحترف  رّب������اً  ن��ج��د  ل���م 

الدعاء... كاأن نقوَل:
اإلهنا؛ عّجل - قلياًل - كي 

نرى الف�صل الأخيَر

اأق�صى  في  العنقاء  طائر  نمّجد  ولم 
المدينة... والركام الم�صتهى

يبدو  ك��ي��ف  ل��ن��ع��رف  اإّل  ن��ف��ت��رق  ل���م 
الإ�صتياُق

�صاأماً  خيبًة/  نعاني  اأن  يمكن  وكيف 
ل�صّدة قربنا.

اأنا والعراق م�صّرداِن؛ 
�صنقتفي اأثر النجاِة

ن��ب��ت��ت - على  ����ص���رق���ي���ٍة  ه�����وى  ع���ل���ى 
النهَدْين تحديداً - لها زيتونتاْن

حجاٌز للوعة ال�شوفّي
اأنا والعراق حقيقتاْن

، و�صنر�صد المعنى اإلى �َصَغب الّت�صادِّ
�صنرتمي فوق الخناجر مثل �صوفيَّْين 

ُيمتحنان في حبِّ الإلِه،
مهّيئين  ال���ب���ق���اء  ي��ك��ف��ي  ي���ع���د  ف���ل���م 

كعا�صَقْيِن،
ولم نعد نر�صى باأ�صواأ من فراْق

�صنخو�ض في حيل الطباْق
�صاأموت قبله، اأو يموت؛

واأن�صوي - حبراً - اإلى اأبد المكاْن

مّواٌل لماء المعجبات
اأنا والعراق مراوغاْن

وع��رف��ت��ه؛ ق��د ك���ان ي��ك��ب��رن��ي وي�صرب 
�صايه بالهال في وقت الظهيرة،

ممزوجاً  ال�صاي  اأح��ّب  اأ�صغره؛  كنت 
ب�صيء من حليٍب

الما�صين في عط�ض  اأ�صاب بخيبة  ل 
الخريطة،

ل يقول: الخمر ُتتلف نكهة المعنى.
ب���ال���خ���وف م����ن حّمى  اأن�������ام م�����������وؤّزراً 

الر�صيف،
ي�صير محفوفاً بماء المعجبات،

ويرتدي ثوب الزماْن

قفلٌة على م�شمع الأرجوان
اأنا والعراق خطيئتاْن

اإذ كان ي�صتفتي البيا�ض؛ ح�صدته،
ينثني   - ح��م��ي��م��اً   - اأر����ص���ده  وب��ق��ي��ت 

كالورِد،
قلت اأد�ّض في دمه الخطيئَة كّلها،

واأ�صّب في عيَنْي اأبينا - المنزوي في 
ري�ض حكمته - القمي�ض،

فعدت اإذ حّل الم�صاء لجيبِه
بطريقة اأخرى ا�صتعلُت/ بكيُت:

ثيابي  على  وا�صتراح  قتلته،  اأب���ِت؛  يا 
اأرج��واْن

�شعد اليا�شري

وطن:
هه

اأكاد اأن اأ�صحك

الغربة: عود ثقاب
- واأنا -

لفافة تبغ
واأملي م�صاب  بالغثيان

الك�صوف: ظاهرة فلكية

واأنثوية اأي�صاً

الحّب:
اأن تحط

ذبابة
على كعكة قلبك

قلبي:
علبة كبريت

غير قابلة

لال�صتعال

الن�صوة:
اأن تتقن
ممار�صة

األعاب الكمبيوتر

الجن�ض:
كذبة مرّقطة

كّلنا تراب.

تهاني فجر

"يفّكر بها دائماً" لزينة عا�صي.

"الرابعة بعد الظهر" لأ�صامة بعلبكي.



النباتات الموبرة تزكو على 
ال���ب���ح���ري���ة وفي  ال������روؤو�������ض 
اأنقا�ض الأ�صداف ال�صغيرة، 
تهبط  ال������زرق������اء  ال�����ق�����رود 
ملّقمًة  ال��ح��م��راء،  ال�صخور 

بتين �صائك...
�شان جون بير�ص

وقالوا: قد لزمَت البيت جّداً
فقلُت: لفقد فائدة الخروِج
فمن األقى اإذا اأب�صرُت فيهم
قروداً راكبين على �صروِج

ابن لنكك

الن�صف الأول في  تقطر دم 
ط�صت

من خ�صب �صاَقْيها
الآخ��ر في رحبة  دم  وتقطر 

رحمها
ق����ردة ت��رق�����ض ح���ول عنقها 

المحاط
بقبائل و�صيوف ورقّية...

عقيل علي

اأذمُّ اإلى هذا الزمان اأَُهْيله
فاأعلمهم َفْدٌم واأحزمهم وغُد
واأكرمهم كلٌب واأب�صرهم عٍم

واأ�صهدهم فهٌد واأ�صجعهم قرُد
المتنّبي

متفرنجين وما التفرنج
عندهم غير الجحوْد

ل يعرفون من ال�صجاعة
غير ما عرف القروْد

اإيليا اأبي ما�شي
 

باأني  الطاغي،  و�صعوري   ...
في يديَك ذبابة َتْدمى، واأنَك 

عنكبوْت
ال���ذه���ب���ّي، ع�صر  وع�����ص��رن��ا 

الكادحيْن
ع�صر الم�صانع والحقوْل

اأيها  بقتلك  ُيغريني  زال  ما 
القرد الخليْع

عبد الوّهاب البّياتي

بف�صل  قي�ض(  )اأب���ا  تم�ّصْك 
عنانها

�صقطَت  اإن  ع��ل��ي��ه��ا  ف��ل��ي�����ض 
�صماُن

الذي  ال���ق���رد  راأى  َم����ن  األ 
�صبقْت به

جياَد اأمير الموؤمنين اأتاُن
يزيد بن معاوية

تتّبع من علمَت له متاعاً
كما ُتعطى للعبتها القروُد

جرير
... تدخل ال�صاحنة

غيمة من غبار
ي��ع��ط�����ض ال���ق���رُد ي��م�����ص��ح عن 

جفنه دمعة
ويوا�صل تحديقه...

محمود البريكان

قرد الإعالن
"كّفوا عن ا�صتخدام القرود" �صرخة اأطلقها بع�ض العلماء في 
�صارحين  "العلوم"،  بمجلة  ُن�صرت  درا�صة  في  المعلنين  وجه 
هيئة  على  خ�صو�صاً(  )ال�صمبانزي  ال��ق��رود  اإظ��ه��ار  اأن  كيف 
اإن�صان، بعد اإلبا�صها ثياباً ب�صكل يبّث المرح، ُيبعد الم�صاهدين 

عن حقيقة اأن قرود ال�صمبانزي مهّددة بالنقرا�ض.
)رويترز(

... وقرد الحّب
قرد )12 اأ�صبوعاً( تخّلت عنه اأّمه على جزيرة �صينية، �صارف على 
الموت فُجلب اإلى ملجاأ الحيوانات حيث اأُنقذ، لكنه ظّل كمن فقد 
روحه اإلى اأن التقى حمامة بي�صاء، وتعّلق بها، فبات ُيلقي براأ�صه 
على ري�صها، حتى بات من الم�صتحيل التفريق بينهما. وقد �صاعدت 

هذه العالقة القرد في التغّلب على و�صعه ال�صّحي ال�صيء.
)يو بي اأي(

+ 961   3 ت: 022058 
info@alghaoon.com
www.alghaoon.com

رئي�سا التحرير
زينب ع�ّساف     ماهر �سرف الدين

المدير الم�س�ؤول: كمال المهتار
العالقات العاّمة: كارمن �سمع�ن

الإخراج الفّني: 
مايا �سالم

ر�سم وب�رتريه: اأ�سامة بعلبكي
كاريكات�ر: عبد اهلل اأحمد 

ُطبعت على
المطابع التعاونّية ال�سحافّية

لي�صت الطرق راحة للقدم، اإنها غواية الخطوات.
قا�شم حّداد

في العدد المقبل
الرحباني اهلل" لزياد  "�صديقي 
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الغاوون، �ص. ب: 
بيروت - الحمرا  
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